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Sammanfattning 

Denna rapport utgör en del av forsknings- och utvecklingsprojektet Integration 2.0 Gävleborg med 

Länsstyrelsen i Gävleborg som huvudman och Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) 

som finansiär. Syftet med detta delprojekt är att ur ett individperspektiv förstå hur relativt nyanlända 

migranter med låg utbildningsbakgrund resonerar kring sina förutsättningar, förväntningar, hinder 

och möjligheter till etablering på den svenska arbetsmarknaden. Migranterna är bosatta i Region 

Gävleborg, en region som relativt andra regioner i Sverige har en hög arbetslöshet och låg utbild-

ningsnivå, och som har tagit emot ett stort antal nyanlända flyktingar under de senaste åren. Fyra 

frågeställningar har formulerats: 

 

 Vad har individerna för resurser/brist på resurser? 

 Hur ser individerna på sina möjligheter till sysselsättning? 

 Vilken hjälp och vilket stöd erbjuder myndigheter, arbetsgivare och civilsamhälle och hur upp-

fattas det av individerna? 

 Vilka strukturella hinder i etableringsprocessen beskrivs av migranterna? 

Totalt 23 intervjuer har genomförts med personer som deltar i svenska för invandrare (SFI) och är 

bosatta i tre olika kommuner i Region Gävleborg. Resultaten visar att personerna vill arbeta, men 

många har aldrig tidigare lönearbetat och få har erfarenhet av den reguljära arbetsmarknaden i Sve-

rige. Deltagarna har diffus kännedom om olika myndigheter och ibland bristande kunskap om Ar-

betsförmedlingens arbetsform och funktion. För många av deltagarna spelar SFI och SFI-lärarna en 

central roll som länk till det svenska samhället. Det framkommer samtidigt behov om mer differen-

tierad och individanpassad SFI-undervisning på grund av deltagarnas skiftande förutsättningar. Li-

kaså behövs tydligare och återkommande information om vad individen förväntas göra för att kunna 

erhålla en anställning och vad Arbetsförmedlingen kan bidra med för att öka möjligheterna till 

sysselsättning för denna grupp. Det förefaller även vara viktigt att lyfta fram och uppvärdera delta-

garnas styrkor och tidigare arbetslivsrelaterade erfarenheter, vilket kan stärka deltagarnas anställ-

ningsbarhet och öka chanserna till etablering på arbetsmarknaden.  

 
Nyckelord: arbetsmarknadsetablering, anställningsbarhet, migranter, låg utbildning, integration, Ar-

betsförmedlingen. 

 



  

 

Abstract 

Integration Gävleborg 2.0  

– Interview study on perceived possibilities and obstacles for labour market establishment of mi-

grants with low education 

 

This report is a part of the research and development project Integration 2.0 Gävleborg, with the 

County Administrative Board of Gävleborg as principal investigator. It is financed by the European 

Union Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). The purpose of this sub-project is to un-

derstand from an individual perspective how relatively newly arrived migrants with a low educa-

tional background reason about their conditions, expectations, obstacles and opportunities for estab-

lishment in the Swedish labour market. The participating migrants reside in the Region Gävleborg, 

which has a high unemployment rate and a lower educational level compared to other regions in 

Sweden. The region has also received a large number of newly arrived migrants in recent years. 

Four research questions have been articulated:  

 

 What resources do the individuals have/lack? 

 How do the individuals consider their employment opportunities? 

 What help and support do authorities, employers and civil society offer the migrants and how 

is it perceived by the individuals?  

 What structural obstacles in the establishment process do the migrants describe? 

A total of 23 interviews were conducted with migrants taking part in Swedish for Immigrants (SFI), 

who reside in three different municipalities in Region Gävleborg. The results show that the partici-

pants are motivated to work, but many of them had never experienced paid employment, and very 

few had work experience from the regular labour market in Sweden. The participants have a vague 

knowledge of many authorities and sometimes inaccurate ideas of how the Swedish Public Employ-

ment Service functions. For many participants, SFI and SFI teachers are essential as a link to Swe-

dish society. Nonetheless, there is a need for more differentiated and individualised forms of teach-

ing because of the participants’ varying needs and requirements. In addition, more precise and re-

curring information for the individual migrant is needed to make explicit what is expected of them 

in order to obtain employment, and to clarify what the Public Employment Service can do to increase 

their employment opportunities. It also appears important to re-evaluate and promote the partici-

pants’ strengths and previous work-related experiences. This could strengthen their employability 

perceptions and increase their chances of labour market establishment. 

 

Keywords: labour market induction, employability, migrants, low education, integration, Public 

Employment Service, SFI. 

 



  

 

Förord 

Studien har finansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) genom projektet In-

tegration Gävleborg 2.0 med Länsstyrelsen Gävleborg som projektägare. Högskolan i Gävle har 

svarat för viss medfinansiering. Ett varmt tack till rektorer och lärare på SFI som har rekryterat 

deltagare till studien och bistått i genomförandet av intervjuerna på plats. Ett särskilt tack till alla 

respondenter som bidragit med sina tankar och erfarenheter, utan er skulle studien inte ha varit möj-

lig att genomföra. 
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Bakgrund 

Denna intervjustudie ingår som en aktivitet i det AMIF-finansierade projektet Integration Gävleborg 

2.0 med Länsstyrelsen Gävleborg som projektägare och huvudman. Målsättningen med Länsstyrel-

sens projekt Integration Gävleborg 2.0 kan sammanfattas enligt följande: 

Gävleborg är ett län med flera utmaningar bland annat demografi, låg utbildningsnivå och hög 

arbetslöshet. Gävleborg har under många år tagit emot ett stort antal nyanlända flyktingar. I länet 

finns partnerskapet Integration Gävleborg, regional samverkan för nyanländas etablering. En ge-

mensam utmaning är den relativt stora grupp lågutbildade nyanlända som står utan egen försörj-

ning. Syftet med detta projekt är att få stärkt kunskap om strukturella hinder på individ, grupp och 

samhällsnivå, för att stärka lågutbildade nyanlända att komma närmare egen försörjning. Förvän-

tat resultat är att få ökad kunskap om målgruppens upplevda hinder, kartlägga de strukturella hin-

der och utifrån detta ta fram former för en långsiktig hållbar regional samverkan som stärker mål-

gruppens möjligheter till egen försörjning. (Hämtat från projektplanens inledning) 

Länsstyrelsen har sammanfattat projektets övergripande mål som att skapa en långsiktig hållbar reg-

ional samverkan i Gävleborg som underlättar och påskyndar nyanländas integration och etablering. 

Länsstyrelsen har arbetat med utvecklingsarbete med myndighetssamverkan i fokus, medan pro-

jektet som beskrivs i föreliggande rapport avser ett delprojekt med Högskolan i Gävle som huvud-

man, med fokus på migranternas egna perspektiv på integrering och möjligheter till etablering.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ur ett individperspektiv förstå hur migranter med låg utbildningsbakgrund 

resonerar kring sina förutsättningar, förväntningar, hinder och möjligheter till etablering på den 

svenska arbetsmarknaden. Migranterna är bosatta i Region Gävleborg som har, relativt sett andra 

regioner i Sverige, en hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå, och som har tagit emot ett stort antal 

flyktingar under de senaste åren. 

Frågeställningar 

 Vad har individerna för resurser/brist på resurser? 

 Hur ser individerna på sina möjligheter till sysselsättning? 

 Vilken hjälp och vilket stöd erbjuder myndigheter, arbetsgivare och civilsamhälle och hur upp-

fattas det av individerna? 

 Vilka strukturella hinder i etableringsprocessen beskrivs av migranterna? 
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Tidigare forskning och kunskapsläge 

Det svenska samhället och dess arbetsmarknad förändras ständigt, och några av de mest påtagliga 

förändringarna på senare år handlar om migration och arbetsmarknadsintegration (Irastorza och Be-

velander, 2017). I och med Sveriges inträde i EU år 1995 ökade migrationen till och från andra EU-

länder, samtidigt som landet fortsatte att ta emot ett relativt sett stort antal flyktingar (se Diedrich, 

2017). Under hösten 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige (Migrationsverket, 2018a), 

och de följande åren har över 100 000 personer fått asyl (Migrationsverket 2018b), vilket betyder 

att de nu bör ha påbörjat sin väg mot etablering i Sverige och den svenska arbetsmarknaden. Denna 

etablering är kantad av både möjligheter till ytterligare arbetskraft för arbetsgivare och meningsfull 

sysselsättning och försörjning för den enskilde, och hinder i arbetsmarknadsintegration och förmåga 

att ta tillvara på kompetens som utvecklats utanför Sverige (t ex Arbetsförmedlingen, 2016; Di-

edrich, 2017). Särskilt besvärligt kan det vara för personer som saknar gymnasieutbildning och/eller 

vidare yrkesutbildning. Migranter är inte sällan överkvalificerade för det arbete de är anställda att 

utföra (t ex Eggenhofer-Rehart et al., 2018; Larsen et al., 2018; Riemsdijk et al., 2016). Även för 

arbeten som inte kräver vidare studier eller yrkesutbildning kan utbildning ha ett signalvärde (jfr 

Mancinelli et al., 2010), vilket placerar personer som saknar detta i en särskilt besvärlig position. 

Vid en jämförelse av svenskfödda och utlandsfödda personer ser vi att arbetskraftsdeltagandet är 

högre bland svenskfödda, och denna skillnad är särskilt utmärkande bland kvinnor (SCB 2014; 

2018). En minskning av arbetslösheten bland svenskfödda har inte speglats i motsvarande utsträck-

ning bland utlandsfödda, och migranter är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa (Arbetsför-

medlingen, 2017a; 2018; 2021). Likaså är det vanligare att ett tillfälligt arbete övergår i att personen 

blir arbetslös eller lämnar arbetskraften för utlandsfödda än för svenskfödda (Berglund et al., 2017). 

Dessa skillnader är mer uttalade för flyktingar och asylinvandrare än andra migranter (Arbetsför-

medlingen, 2017b). Även om exempelvis utbildningsnivå kan förklara en del av skillnaderna mellan 

svenskfödda och utlandsfödda, har tidigare forskning visat på begränsande rutiner kring validering 

av tidigare utbildning och arbetslivserfarenheter, och diskriminerande processer i bedömningen av 

arbetssökande (t ex Arai et al., 2016; Diedrich, 2017; Diedrich & Styhre, 2013; Saxonberger & 

Sawyer, 2006). Även Arbetsförmedlingen (2017c, 2017d) belyser de egna problemen med stereo-

typa föreställningar i bemötandet av nyanlända kvinnor och hur det kan påverka etableringsproces-

sen. 

Etableringsprocessen 

Arbetsförmedlingen har genom Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-

rare givits det så kallade etableringsuppdraget. Detta innefattar ett särskilt uppdrag för personer som 

har fått uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande eller deras anhöriga. Ett stärkt 

fokus sedan 2018 är utbildning och arbete, bland annat utbildningsplikt för personer som anses ha 

för kort utbildning för att kunna matchas mot arbete i Sverige (Arbetsförmedlingen, 2019a).  

Etableringen kan påbörjas när personnummer erhållits, och en person kan delta i etableringsåt-

gärder i maximalt 24 månader. Denna tid går att skjuta upp, och det går att medverka på deltid, 

exempelvis vid sjukskrivning eller föräldraledighet på deltid. Personen skrivs ut ur programmet om 

han eller hon är sjukskriven på heltid mer än en månad och programmet inte kan anpassas, men kan 

återinträda inom 36 månader från att personnummer erhållits. Därefter är deltagande i etableringsin-

satser inte möjligt. Betydelsen av kön och ålder kan vara viktig i etableringsprocessen (t ex Arbets-

förmedlingen, 2017c, 2017d, 2019a). De nämnda tidsgränserna är ett problem eftersom särskilt kvin-

nor är föräldralediga, och då inte alltid hinner delta i 24 månader, eller väljer att avstå etableringsin-

satser helt och hållet (Arbetsförmedlingen, 2019b). Särskilt besvärligt är det för personer med låg 

utbildning, eftersom de behöver mer tid för reguljär utbildning, så som SFI, och inte ges möjlighet 

att utnyttja alla de etableringsinsatser som kan erbjudas inom ramen för programmet (Arbetsför-

medlingen, 2019a; 2019b). 

Det satsas också mindre resurser på arbetsmarknadsintegration av kvinnor än män, exempelvis 

gällande de typer av så kallade snabbspår som erbjudits i samverkan med Arbetsförmedlingen (t ex 

Arbetsförmedlingen 2017c, 2017d). Färre kvinnor än män deltar i de etableringsåtgärder som er-

bjuds, något som har förvärrats i och med införandet av tillfälliga uppehållstillstånd (Arbetsför-

medlingen, 2019b). Det är också en lägre andel kvinnor med låg utbildning som väljer att delta i 

etableringsinsatser (Arbetsförmedlingen, 2019b). Detta kan spegla ett könsmönster – även bland 

svenskar är det fler män än kvinnor som erbjuds (eller tvingas delta i) arbetsmarknadsåtgärder (se t 

ex Arbetsförmedlingen, 2017d; Nybom, 2012). 
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Teoretiska perspektiv 

Problem för migranter med låg utbildning kan kopplas till både individuella och strukturella fak-

torer, inte minst beträffande arbetsmarknadsrelaterade insatser. Ett exempel på forskning som knyter 

samman individ- och strukturperspektiv är hämtat från den norske professorn i socialpolitik Georges 

Midré (1990) som använder begreppen moral, resurser och marknad för att problematisera vad som 

krävs för att en individ ska vara berättigad till stöd från samhället. På individnivå syftar moral på 

om personer visar att de vill arbeta, resurser på om personer kan arbeta och marknad på om perso-

nerna får arbeta, exempelvis om det finns någon arbetsgivare som vill anställa. Midrés resonemang 

om avgränsningens principer, det vill säga att skilja ut vilka som ska ha hjälp (de värdiga hjälpsö-

kande) och vilka som ska bli utan hjälp (de ovärdiga) förekommer i en lång rad studier främst i 

Norge (se t ex Galaasen, 2011; Halvorsen, 2002; Hansen, 2018), men Midré har även använts i en 

svensk kontext (Gunnarsson, 1993; Nybom, 2012; Trygged, 1996; Vidman, 2007). Framför allt har 

tankegångarna använts i relation till personer som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden. 

Annan aktuell forskning från senare år fokuserar på konstruktioner av anställningsbarhet och dess 

effekter, både på policy- och individuell nivå (se t ex Croucher et al., 2018; Fejes, 2010; Fugate et 

al., 2004; Garsten & Jacobsson, 2013; Miller et al., 2013; Mäkikangas et al., 2013; Vanhercke et al., 

2014; Vesterberg, 2013, 2015, 2016a). I föreliggande studie handlar det om migranternas upplevda 

anställningsbarhet i en svensk kontext, alltså individens tankar och uppfattningar kring den egna 

möjligheten att erhålla och bibehålla anställning i Sverige (jfr Berntson, 2008). Den upplevda an-

ställningsbarheten är starkt påverkad av hur myndighetspersoner och andra aktörer formulerar och 

tillskriver individen anställningsbarhet, både gällande mätbara kvalifikationer och stereotypa anta-

ganden exempelvis kring familjeansvar eller motivation till jobbsökande (se t ex Aslan et al., 2019; 

Delva et al., 2021; Diedrich & Styhre, 2013; Eggenhofer-Rehart et al., 2018; Garsten & Jacobsson, 

2013; Kusterer & Bernhard-Oettel, 2020; Pajic et al., 2018; Vesterberg, 2016b). 

Dessa perspektiv, det vill säga Midrés kategorier om den värdige hjälpsökaren respektive kon-

struktioner av anställningsbarhet, kan belysa både hur myndigheter och arbetsgivare ser på en indi-

vids anställningsbarhet i form av resurser och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi har tillfört 

frågor om hur individen själv tänker kring och formulerar sig om sina resurser och möjligheter att 

få ett jobb. Vi ser dessa teoretiska perspektiv som kompletterande och delvis överlappande. I ana-

lysen har de därför använts som ett gemensamt ramverk i tolkningen och diskussionen. 
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Metod 

Urval och genomförande 

I studien intervjuades kvinnor och män som är bosatta i tre av regionens kommuner och har anknyt-

ning till SFI. Det var vid tiden för urvalet svårt att veta exakt hur länge individerna vistats i Sverige. 

Den första tiden i Sverige är för många nyanlända en turbulent tid med stora osäkerheter och kanske 

vistelse på flera orter. I en del fall kan graviditeter och andra omständigheter bromsa och försvåra 

etableringen. Det innebär att en person i denna studie redan har tillbringat ett antal år i Sverige.  

Intervjupersonerna har rekryterats från tre orter i Gävleborg och rektorerna för SFI i dessa kom-

muner har ställt sig bakom att studien genomförts. Personal inom SFI i de aktuella kommunerna var 

behjälpliga med att identifiera vilka av deras elever som tillhörde vår målgrupp (se sid. 1) och där-

med kunde tillfrågas om deltagande. Rekryteringen skedde i huvudsak genom en lärare på respektive 

ort, som i förväg bokade in intervjuer. Informationsmaterial från projektet liksom samtyckesblan-

ketter översattes till arabiska, tigrinja och dari. Två provintervjuer genomfördes av en av intervju-

arna och justeringar i intervjuguiden gjordes därefter. Innehållet i provintervjuerna ansågs vara an-

vändbart och de har därför inkluderats i den fortsatta analysen. Sammanlagt (inklusive provinter-

vjuer) intervjuades 23 personer. Två av de medverkande forskarna genomförde ungefär hälften av 

intervjuerna var. I de flesta intervjuer har tolkar eller tolkstöd använts. Alla utom en intervju spelades 

in efter deltagarnas godkännande. 

Eftersom det har framkommit att utlandsfödda kvinnor har betydligt större svårigheter att ta sig 

in på den svenska arbetsmarknaden än utlandsfödda män (Statskontoret, 2018), och studien bland 

annat syftade till att undersöka hinder i etableringen, har vi intervjuat fler kvinnor (17 st) än män (6 

st). Personerna har låg utbildningsbakgrund (som mest nio års skolgång) och alla utom en, som var 

klar med SFI, deltog i SFI utan att ha fullbordat utbildningen. I regel hade personerna vid tillfället 

för intervjun varit i Sverige i 4 till 6 år (se Tabell 1). 

 

 

Intervju 
nr 

Kön Ålder Ursprung Till 
Sverige 

År I 
skolan 

Familj Arbetslivs- 
erfarenhet 

Praktik/jobb i 
Sverige 

101 K 60 Nord/Öst- 
afrika 

2013 3 Gift, 1 
barn 

Städning 
(mkt lång 
erfarenhet) 

 

102 K 34 Nord/Öst- 
afrika 

2014 4 Gift, 4 
barn 

Uppvuxen 
på jordbruk 
där hon job-
bat som 
barn och 
vuxen tills 
hon flyttade 
till Sverige. 

Extratjänst-
städning. 
Tidigare prak-
tik i butik (3 
mån). 

103 K 39 Mellan-
östern 

2015 9 Gift, 2 
barn 

Hemmafru  

104 M 35 Mellan-
östern 

2013 6 Gift, 2 
barn 

Två olika 
hantverks-
jobb. Djur-
skötsel resp. 
restaurang i 
andra län-
der än hem-
landet 

Restaurang- 
jobb 3 år 

105 M 26 Nord/Öst- 
afrika 

2014 8 Gift, 2 
barn 

Jordbruk. 
Hantverkare 
(mindre om-
fattning). 

Extratjänst-
lantbruk, tidi-
gare liknande 
jobb i Sverige 
2 år. 

106 M 27 Asien 2015 0 Gift, 3 
barn 

Jordbruk. 
Mekaniker. 

 

107 M 43 Mellan- 
östern 

2014 6 Gift, 4 
barn 

Jordbruk. 
Svetsare. 

 

Tabell 1. Deltagarnas bakgrund och tidigare erfarenheter. 
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Chaufför. 
Övrigt 1 år. 

108 K 53 Mellan-
östern 

2005 9 Gift, 5 
barn 

Arbete i 
familjeägd 
butik. 

Praktik inom 
hotell, städ, 
restaurang 
och kök. Man 
och respon-
dent öppnat 
egen restau-
rang. 

201 K 26 Nord/Öst- 
afrika 

2012 2 Gift, 2 
barn 
(man i 
hemlan-
det) 

Arbete i bu-
tik (famil-
jeägd) som 
ung (under 
19 år). 

 

202 K 46 Nord/Öst- 
afrika 

2017 1 som 
vuxen 

Gift, 4 
barn 
(man i 
hemlan-
det) 

Egen butik 
(t ex mat 
och kläder) 

 

203 K 53 Nord/Öst- 
afrika 

2013 8 Skild, 7 
barn 

Lärare tex-
til/sömnad. 
Yrkeserfa-
renhet av 
att ta hand 
om barn. 

Praktik inom 
äldrevård. 
Ideellt arbete 
med frivillig-
organisation. 

204 K 41 Nord/Öst- 
afrika 

2014 8 Gift 
(man i 
hem-
land) 

Städning  

205 M 41 Nord/Öst- 
afrika 

2017 0 Gift, 5 
barn 

Busschauf-
för. Egen 
butik i hem-
landet och 
arbete i bu-
tik i grann-
land. 

 

206 K 63 Nord/Öst- 
afrika 

2012 0 Änka, 4 
barn 

Hemmafru i 
hemland. 
Städning 
(lång erfa-
renhet) i 
grannland. 

Praktik 3 mån 
i butik. 

207 K 47 Nord/Öst- 
afrika 

2015 0 Skild, 5 
barn 

Hemmafru  

208 K 49 Asien 2013 0 Tidigare 
gift, 4 
barn 

Hemmafru Praktik i butik 
och café. 

209 K 43 Nord/Öst- 
afrika 

2016 0 Gift, 5 
barn 

Hemmafru  

210 K 49 Nord/Öst- 
afrika 

2014 0 Änka, 4 
barn 

Hemmafru  

211 K 53 Asien 2001 0 Omgift, 
3 barn 
(man i 
hem-
land) 

Jordbruk 
som barn. 
Hemmafru. 

Jobb på café, 
praktik och 
anställning, 
totalt 3 år. 
Praktik på fri-
villigorgani-
sation 6 mån. 

301 K 43 Nord/Öst- 
Afrika 

2014 4 Änka? 6 
barn 

Hemmafru i 
hemlandet. 

Praktik + jobb, 
tre olika ar-
betsplatser, 
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Städning i 
grannland. 

städning (to-
talt mer än 2 
år). 

302 K 35 Asien 2015 6 Ensam-
stående 

Textil/ 
sömnad. 

Butiksjobb + 
sömnad 2 år. 
(Nu: annan yr-
kesutbildning) 

303 K 39 Mellan- 
östern 

2015 9 Skild Saknas. Praktik i butik 
(ej mat eller 
kläder). 

304 M 25 Asien 2015 0 Gift, fru 
1 barn 

Annan 
sysselsätt-
ning. Meka-
niker 
(mindre om-
fattning).  

Ingen formell 
men hjälper 
till ideellt. 

NOTERING: Ursprungsländer: Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Somalia, Sudan, Syrien, Turkiet. Av anonymitets-
skäl anges endast region för respektive deltagare. Studieort anges ej av samma skäl. Flera personer har levt 
länge i ett annat land än sitt ursprungsland pga. krig och/eller fattigdom. Vissa har gått i skolan där eller arbetat. 
Kodnumren återfinns vid citaten. 

Analys 

Vi läste först ett urval transkriberade intervjuer och diskuterade dessa för att få en gemensam för-

ståelse av materialet, vad det innehåller och hur det kunde bearbetas. Samtliga transkriberade inter-

vjuer laddades upp i dataprogrammet Atlas ti och kodades utifrån ett antal olika teman. Övergri-

pande teman skapades utifrån studiens fyra frågeställningar, och tillhörande underteman formades 

induktivt från det empiriska materialet (se bilaga för kodningsschema). I den fortsatta analysen be-

handlades varje tema för sig och belysande citat togs fram för att återge deltagarnas svar. De citat 

som redovisas har anonymiserats och redigerats något för att läsaren ska förstå innebörden av del-

tagarnas uttalanden. Vi har dock undvikit att skriva om deltagarnas uttalanden för mycket eftersom 

vi är måna om att citaten har samma ton som i intervjuerna. 

Parallellt med att skapa en helhetsbild gjorde vi även analyser som fokuserade på varje enskild 

intervju för sig, för att få en förståelse för varje deltagares unika upplevelser och erfarenheter och 

hur olika aspekter samverkar. Denna analys har legat till grund för tre fallbeskrivningar (se sid. 22). 

Fallbeskrivningarna bygger på autentiska uppgifter, men har gjorts om för att bli tydligare ”idealty-

per” och för att avidentifiera personerna. Det betyder att uppgifter från flera intervjuer kan före-

komma i samma fallbeskrivning och att känsliga uppgifter av identitetsskäl har ändrats. 

Etiska överväganden 

Projektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2020-03125), eftersom känsliga uppgif-

ter har samlats in. Uppgifter som betraktas som känsliga i studien rör individernas etnicitet, religion 

och hälsa. Även om dessa uppgifter i sig inte är i fokus, så kan de vara av relevans på olika vis. 

Deltagarna har rekryterats som härstammande från tredje land, och därmed aktualiseras deras etni-

citet och vissa fall religionstillhörighet. Även etnisk tillhörighet som skiljer sig från medborgarskap 

har varit relevant att ta upp under intervjuerna. Ohälsa kan ha stor betydelse för människors möjlig-

heter till arbete, och detta är något som har aktualiserats för några av intervjupersonerna.  

Intervjupersonerna har informerats om studiens syfte och tillvägagångssätt såväl muntligt som 

skriftligt. Tolk har använts där så erfordrats, och informationsmaterial om projektet liksom samtyck-

esblanketter har översatts till arabiska, tigrinja och dari. Samtycke för deltagande samt sparande av 

personuppgifter har erhållits. Lösenordskyddade datorer och lösenordskyddad molntjänst har an-

vänts för inspelade intervjuer, transkriberingar och annat identifierande material. Deltagandet har 

varit frivilligt. Inga autentiska namn anges eller vilken kommun som deltagarna var bosatta i. Den 

personal som varit behjälplig med rekrytering av intervjupersonerna har inte fått tillgång till inter-

vjusvaren (såvida inte intervjupersonerna själva har valt att berätta). I rapporten har detaljerad in-

formation kring deltagarnas bakgrund, erfarenheter och upplevelser utelämnats för att bibehålla de-

ras anonymitet.  
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Resultat och diskussion 

Resultatredovisningen består av två delar. Först görs en tematiserad sammanställning av intervju-

personernas svar som följer de fyra frågeställningarna, det vill säga individernas resurser/brist på 

resurser, deras syn på sina möjligheter till sysselsättning, hjälp och stöd från myndigheter och ci-

vilsamhälle, samt strukturella hinder i etableringsprocessen. Den andra delen av resultatredovis-

ningen består av tre fallbeskrivningar och diskussioner kring dem. 

Vilka resurser eller brist på resurser har individerna? 

Med resurser avses sådant som individernas utbildning, tidigare erfarenhet av arbete och andra typer 

av erfarenheter som är meriterande på arbetsmarknaden, som exempelvis körkort. Även individernas 

hälsa påverkar deras kapacitet, där förekomst av ohälsa kan begränsa förutsättningarna att arbeta. 

Därutöver tillkommer olika typer av sociala resurser som tillgång till kontakter och nätverk. 

Tidigare arbetslivsrelaterade erfarenheter 

Av Tabell 1 framgår vilka erfarenheter respondenterna har av såväl lönearbete som sådant arbete 

som inte avlönats. Av de 17 intervjuade kvinnorna har åtta personer varit hemmafruar i sina hem-

länder. Det är dock endast en av dem som inte uppger någon tidigare arbetslivsrelaterad erfarenhet. 

De flesta av de som vi kategoriserat som hemmafruar har beskrivit att de arbetat hemma, och samt-

liga av dem har eller hade haft barn att ta hand om. De kan också ha behövt arbeta när de själva varit 

barn, eller senare som vuxna när de tvingats flytta från sina hemländer. Flera respondenter har 

(löne)arbetat med städning, några i butik, och då i familjens eller egen butik. Med vissa undantag 

verkar de flesta kvinnor som har lite längre skolutbildning (6+ år) ha lönearbetat åtminstone i viss 

mån, medan de som saknar skolgång helt i större utsträckning varit hemmafruar. Bland männen 

finns ingen sådan koppling eftersom samtliga män arbetat, både de med längre och kortare utbild-

ning, inklusive personer med bristande läs- och skrivkunnighet. Det som karaktäriserar samtliga 

män som vi intervjuat är att de sysslat med flera olika saker. De kan ha lärt sig ett yrke, oftast något 

hantverksyrke eller något som har att göra med mekanik, exempelvis av en familjemedlem, eller 

genom att praktisera i arbetet (utan denna familjekoppling). När de nu kommit till Sverige kan det 

verka som att deras yrkeskunnighet helt saknar betydelse för Arbetsförmedlingens handläggare. En 

man beskriver hur hans kompetens inte går att översätta eftersom systemen är annorlunda i Sverige 

mot i hemlandet. Det har åtminstone inte hittills varit tal om en vidareutbildning i Sverige – snarare 

har han uppmuntrats till att ta andra, mindre kvalificerade arbeten. Flera av männen och även ett par 

av kvinnorna har erfarenheter av jordbrukssysslor. Även det är en typ av arbetslivserfarenhet som 

för de flesta inte verkar ha beaktats och värderats i en svensk kontext. 

Psykisk och fysisk ohälsa 

Det förekom både psykisk och fysisk ohälsa bland våra respondenter. Att psykisk ohälsa, ångest och 

oro kan få betydelse för möjligheten att klara studier och ta sig vidare ut i arbetslivet framkom i flera 

av intervjuerna. Den oro som respondenterna beskrev var ofta kopplad till att partnern inte hade 

kunnat komma till Sverige (på grund av ändrade regler för familjeåterförening) eller att de inte visste 

om de skulle få permanent uppehållstillstånd. En kvinna hade kommit ensam till Sverige och käm-

pade nu för att kunna återförenas med sin man. För henne var det hennes egna tankar och oro som 

var det största hindret för att kunna klara studierna på SFI: 

RESPONDENT (204): Vi har bra lärare. Vad kan jag skylla på? Stress. Lite stress. Jag är ensam. 

Jag har… men jag...  

INTERVJUARE: Mm. Så det är mer annat än SFI:n som du skulle vilja ändra på om du fick, 

eller?  

RESPONDENT: Jag vill bara säga… Jag kan konstatera att lärarna här, de gör bra jobb. Så det är 

ingenting att klaga. Problemet är ju när man grubblar. Hur ska man få ordning tankarna? 

Respondenterna bar också med sig trauman från svåra upplevelser i hemlandet eller under flykt, 

eller hade erfarenheter av nära relationer som varit destruktiva och/eller våldsamma. Flera personer 

beskrev problem med minnet som deras största hinder. Någon menade att hen ofta inte minns vad 
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hen ätit lunch samma dag; en annan beskrev hur hen måste ha tydliga instruktioner nedskrivna gäl-

lande plats, dag och tid för möten och helt enkelt inte klarar av att ta sig till olika platser på egen 

hand om hen inte varit där tidigare. Ibland framkom en koppling till tidigare psykiska eller fysiska 

trauman gällande minnesproblemen, medan det i andra fall är oklart hur de uppkommit. Utifrån 

intervjuerna verkar det som att dessa personer inte har fått tillräcklig behandling och uppföljning 

(medicinsk, psykologisk eller annan) av sina besvär. 

Det fanns också respondenter som berättade om olika fysiska besvär som hade bidragit till att de 

vid upprepade tillfällen fått avbryta studierna på SFI. Detta skapade en frustration då de upplevde 

att de hela tiden fick börja om från början när de kom tillbaka till SFI och hade glömt delar av det 

som de lärt sig före avbrottet. 

Både psykisk och fysisk ohälsa påverkade respondenternas uppfattning om vilka jobb de kan 

klara av, även om de försökte se möjligheter där det går: ”Om det är jobb som inte skadar min hälsa 

och som passar mig, det är inget problem.” Trots relativt allvarliga problem med hälsan försökte de 

hitta vägar framåt. Samtidigt uttrycktes hur svårt det kan vara:  

INTERVJUARE: Vad vill du… Vad skulle du vilja jobba med? 

RESPONDENT (211): Nej, jag vet inte. Den… jag ont benen. Jag kan städa, exempel trappan jag 

kan inte städa. Exempel tung jag kan inte. Exempel stol här, här, sen där golvet. Jag kan inte. Ja. 

Jag kan städa, den inte allt mycket. Exempel fort, fort, fort jag kan inte. 

INTERVJUARE: Nej, det förstår jag. 

RESPONDENT: Ja. Jag städar exempel lite, ta paus. 

INTERVJUARE: Har du funderat något på vad du skulle kunna klara av? Alltså vilka jobb du kan 

göra? 

RESPONDENT: Städar exempel, diskar. Ja, jag vet inte. 

INTERVJUARE: Mm. Något som inte är så tungt? 

RESPONDENT: Nej. Jag kan inte tungt. Ja, jag kan inte, vad heter, så mycket sitter exempel står. 

Ja, jag kan inte. Jag vill exempel lite sitta, sen upp. 

INTERVJUARE: Mm. Behöver vila emellan? 

RESPONDENT: Ja, vila. 

Ohälsan och dess konsekvenser, särskilt i relation till rådande lagstiftning och praxis exempelvis 

kring familjeåterförening, kan varken SFI eller Arbetsförmedlingen avhjälpa. Däremot ser vi brister 

i anpassning när det gäller typ av aktiviteter och krav, liksom hänsyn och anpassning till förmåga 

att lära sig och ta till sig information för dem som har problem med detta. Det verkar saknas tydlig 

kommunikation från berörda myndigheter kring vad som är möjligt eller inte när egen ohälsa sätter 

begränsningar. I vissa fall kanske behandling av ohälsan kan vara ett steg som bör sättas in tidigare, 

utan krav från exempelvis SFI, så att personerna har möjlighet att förändra sin situation. Detta hade  

också gjorts, men inte genomgående, och utifrån intervjuerna ser vi potential till förbättring. 

Hur ser individerna på sina möjligheter till sysselsättning? 

Att se möjligheter till sysselsättning handlar om att se sina egna resurser och vägar att avhjälpa 

bristande resurser. På så vis länkar denna frågeställning ihop frågorna om vilka resurser individen 

har och vad som fattas och behöver utvecklas, exempelvis med hjälp och stöd från myndigheter och 

andra aktörer, och vilket stöd olika aktörer faktiskt ger. Avsnittet tar upp olika psykologiska 

aspekter, så som motivation till arbete, hur individen ser på sina möjligheter till förändring och ut-

veckling, samt att kunna tänka kring och formulera sina styrkor och svagheter i relation till arbets-

marknaden, alltså att skapa sig en uppfattning om sin egen anställningsbarhet. 
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Motivation till arbete och brist på anpassning och flexibilitet 

Respondenterna uttryckte en stark motivation och vilja till att arbeta. Ett arbete upplevdes viktigt 

främst för att kunna utveckla språket, ta hand om sig själv, skapa sysselsättning och att inte ligga 

samhället till last. Någon enstaka person angav pengar eller lön som drivkraft. Typen av arbete ver-

kade spela mindre roll, utan det viktigaste var just att erhålla en anställning och kunna behålla denna: 

RESPONDENT (301): Jobba bara. Jag vill jobba. 

INTERVJUARE: Det spelar inte så stor roll vilket jobb, eller? 

RESPONDENT: Jo, jo. Jag vill jobba bara. Men det är därför jag… När den jobb… Jag tycker 

jobb, jobb. Jag tycker inte om bara sitter hemma och det är jättemycket tänka och ingenting. Och 

jag känner jobba och hjälpa själv också. Socialen, den hjälper mig. Jag vill hjälpa själv också. 

Jobba. 

…  

INTERVJUARE: Om du fick önska fritt vad skulle du vilja då? 

RESPONDENT (101): Att leva, att leva och få jobb och att jobba och leva glad och… 

INTERVJUARE: Ja, ja. Och känner du att det kan bli så? 

RESPONDENT: Om du jobbar är du glad och om du hjälper andra… Om jag har jobb kan jag bli 

glad. Jag kan hjälpa andra människor och de blir glada. 

Som citaten ovan ger exempel på fanns en drivkraft till arbete bland respondenterna. De uttryckte 

vikten av arbete som en meningsfull aktivitet både för sitt psykiska välmående och för att kunna 

hjälpa sig själv och andra. Betydelsen av en anställning, oavsett typ av arbete, för att kunna försörja 

sig och klara sig själv gällde även personer med kunskaper och arbetslivserfarenheter som är rele-

vanta för en svensk kontext: 

INTERVJUARE: Men du känner ändå att du vill jobba med bilar för att det är det du kan? 

RESPONDENT (304): Nej, inte med bara bilar. Jag vill jobba nu. Jag vill visa att jag klarar mig. 

INTERVJUARE: Ja, just det. Precis. Ja, du klarar dig i Sverige, och du klarar att få egen försörj-

ning. 

RESPONDENT: Ja. 

INTERVJUARE: Precis. 

RESPONDENT: Det är viktigt för mig. 

Även om motivationen till arbete var hög, kunde vissa respondenter också erkänna att de inte alltid 

känt så. Det förekom också bristande vilja till anpassning. Exempelvis nämndes inte möjligheten att 

pendla till ett arbete i en annan, närliggande, ort i intervjuerna. Snarare betonade respondenterna att 

barnen och resten av familjen hade rotat sig i ett visst område, vilket omöjliggjorde arbete med viss 

restid (mer om detta i avsnittet om strukturella hinder kopplade till bostadsorten). Att ha ansvar för 

hem och barn är något som begränsat flexibiliteten för flertalet av de kvinnor vi intervjuade. Samti-

digt som det kan ta mer tid och energi för en person som är relativt ny till Sverige och det svenska 

systemet med kommunal barnomsorg och skola, så är svårigheten att parallellt hantera lönearbete 

och hemarbete något som kan anses vara ett generellt problem för föräldrar i Sverige, och särskilt 

för kvinnor. Det är också viktigt att framhålla att livssituationer faktiskt förändras, vilket även kan 

innebära en förändring av inställningen till lönearbete och flexibilitet. Följande citat visar prov på 

denna förändrade inställning: 
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INTERVJUARE: Du låter väldigt flexibel. Att du kan ta olika jobb. Det viktigaste är att få jobb. 

RESPONDENT (203): Jag är mer seriös nu jämfört med tidigare. Nu söker jag jobb och alla barn 

har flugit i väg. Jag vill inte vara beroende med någon, hyran ska betalas. Så nu är… Jag känner 

mig ensam, det är bra att vara… Så det är, jag är mer taggad nu att jobba. 

INTERVJUARE: Ja, jag förstår. Så det är en ny fas i livet kanske man kan säga? 

RESPONDENT: Jag känner mig ännu mer ensammare. Jag behöver betala hyran. 

INTERVJUARE: Vad tänker du kan… Vad kan göra att du får ett jobb? Vad kan… 

RESPONDENT: Det ser jätte… Jag har inga problem just nu, det ser bra ut. Min handläggare har 

lovat att nu på november att det är på gång, ett arbete är på gång, så det… jag vet inte? 

INTERVJUARE: Så handläggaren på socialtjänsten, var det så? 

RESPONDENT: Ja. Så de har lovat att fixa ett jobb. Så snart kommer jag börja jobba. Men det… 

Det är bra, Sverige är ett bra land. […] Det finns inga mer ursäkter i livet. Tidigare brukade jag 

säga ”jag måste hämta barnen”, ”jag måste uppfost-… Jag måste göra si och så”, ”jag måste lämna 

och hämta.” Men nu är inte… Det finns ingen ursäkt. Då måste jag ta tag i mitt liv. 

Det fanns personer bland våra respondenter som hamnat i en mycket passiv livssituation, och dessa 

kan behöva mer stöd och hjälp för att hitta en drivkraft. Återigen är det dock viktigt att uppmärk-

samma och ta hänsyn till individens specifika situation och inställning, och inte falla in i stereotypa 

tankemönster. En tidigare begränsad tillvaro och brist på arbetslivsrelaterade erfarenheter behöver 

inte betyda bristande motivation. En av våra respondenter visade prov på detta. Snarare på grund av 

en tidigare mycket hämmad tillvaro ville hon nu utvecklas, lära sig mer och kunna försörja sig själv: 

INTERVJUARE: Och sen så, vad tänker du om du tänker dig lite längre sikt? Om du tänker dig 

kanske tio år framåt, vad tror du att du gör då? 

RESPONDENT (303): Jag blir svensk person [skratt]. För mig… Jätte-… mycket glad när jag blir 

svensk person, det är bara bra saker. Ja. När jag blir svensk person, jag jobbar, tjänar pengar, 

betalar skatt, lika som svensk person. Den här skatt också bra i Sverige eftersom hjälper varandra. 

Till exempel när jag och du betalar skatt, jag och du hjälper sjukhuset, hjälper alla. Ja. 

 

Svårigheter och möjligheter avseende jobb, vidareutbildning och annan 

sysselsättning 

De flesta respondenter uttryckte liknande funderingar kring svårigheterna att få jobb i Sverige, och 

sina möjligheter till meningsfull sysselsättning. Respondenterna poängterade att vägen framåt är att 

lära sig svenska och klara av alla kurser på SFI, så att de sedan antingen kan få ett jobb eller vidare-

utbilda sig. Personer som har tidigare erfarenhet av lönearbete verkade oftare ha en starkare tro på 

att det ska fungera, men inställningen varierar avsevärt. 

Deltagarna hade olika inställning till sina studier på SFI. Vissa uttryckte en vilja att först klara 

av SFI helt och hållet innan de går vidare till nästa form av utbildning, medan andra helst ville 

kombinera SFI med andra typer av utbildningar som kan ta dem vidare i yrkeslivet. I vissa kommu-

ner är det möjligt att kombinera SFI-studier med andra utbildningar redan från C-kursen och några 

av deltagarna sa att det var en möjlighet de önskar att de hade i sin hemkommun. 

En del av respondenterna berättade att de upplevde att de sitter fast i systemet. Att de måste klara 

av SFI för att ta sig vidare, men att det tar alltför lång tid att bli klar. En av kvinnorna (respondent 

103) beskrev det på följande sätt: ”Och jag mycket, mycket stress och mycket trött. Fem år bara 

studera. Inte praktik eller inte jobb. Bara studera. Jag mycket trött. Jag vill jobba och kontakt i män-

niskor.” 

Andra respondenter berättade om hur deras egen motivation hade trutit, vilket gjorde att de inte 

riktigt försökt helhjärtat. De kan också ha sett många andra som inte klarat av SFI på grund av att 

de helt enkelt inte ansträngt sig. Den svenska etableringen bygger på att studera i flera år innan man 

kan få ett arbete, och flera respondenter sa att det inte passar dem att behöva gå på SFI i flera år 
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innan de kan komma ut i arbetslivet. De ville ut och arbeta så fort som möjligt. Det här framgick 

särskilt tydligt bland de medelålders män som hade haft ett långt arbetsliv i hemlandet. De beskrev 

sig själva som hårt arbetande och uttryckte en frustration över att inte få komma ut och arbeta igen.  

En man arbetade som busschaufför i sitt hemland. Han konstaterade att busschaufförer även be-

hövs i Sverige och han ville gärna arbeta som detta, tyckte sig även kunna det, men för att det ska 

kunna ske måste han först ta svenskt körkort. Då måste han börja om från början, med synundersök-

ning för att få tillstånd att övningsköra, ta B-körkort, och sedan körkort för buss. Problemet, enligt 

respondenten, är svenskan. Det blir för svårt att klara teoriprovet eftersom han inte behärskar språket 

tillräckligt bra. 

RESPONDENT (205): Den väg som jag körde, det är… Det är teori som parkerar för mig. Alltså 

buss parkerad, om man säger så. Jag kan inte köra, jag måste…  

INTERVJUARE: Nej, precis. Det är det stort hinder liksom. 

RESPONDENT: Stort hinder. Jag kan aldrig komma ifrån att jag måste satsa mycket SFI. För-

bättra min svenska både skriftligt och muntligt. Och sen kommer jag lätt fixa ett teoriprov, och ta 

busskort. Och då kommer jag få ett arbete, garanterat. 

INTERVJUARE: Absolut. Är inte också bussyrket… att det är ett brist-… Att det finns behov av 

busschaufförer? 

RESPONDENT: Ja. 

INTERVJUARE: Precis. 

RESPONDENT: Busskort, jag behöver inte. De behöver mig. 

INTERVJUARE: Ja, precis. 

RESPONDENT: Arbetsgivaren jagar mig. 

 

Respondenten trodde alltså på sina möjligheter att erhålla en sysselsättning som är i linje med vad 

han tidigare gjort och vad han önskar, men insåg samtidigt att vägen dit är blockerad så länge som 

hans kunskaper i svenska språket inte utvecklas. Andra respondenter kunde vara mer tveksamma till 

att det skulle vara så pass lätt att få jobb när svenskan väl är på plats. Det förekom även personer 

som visserligen hade fått jobb, men sedan utnyttjats av arbetsgivare i Sverige. De såg att det kan 

vara möjligt att få ett jobb, men de har samtidigt fått erfara de negativa sidorna av systemet med 

bidragsanställningar. 

Att bli erbjuden en vidareutbildning kan vara ett sätt att komma närmare sysselsättning. Dock 

gäller det att utbildningen som erbjuds också passar den individ som ska gå den. Även här blir 

språkkraven mycket viktiga. En av våra respondenter beskrev hur han erbjöds en utbildning som 

visserligen var inom ett område han gärna arbetar, men han tvingades avbryta utbildningen redan 

efter en vecka eftersom han inte kunde tillräckligt med svenska. En annan respondent resonerade 

kring att en individ inte bara måste klara av själva utbildningen, utan också de typer av arbeten som 

blir möjliga som en följd av utbildningen: 

RESPONDENT (107): Andra sak, exempel först en person, hon flyttar till Sverige, det finns per-

sonnummer. Den här person är exempel 30 år eller 50 år, eller hur? Den här också, det måste tänka 

först den här kursen. Måste tänka inte bara på pengar. Tänker på människor. Den här åldern, efter 

den här, klarade den här kursen, hon fick jobba eller nej? Nej, men hon fick inte jobb. Det går 

inte, hon jobbar två år eller mer, och efter hon går och sitter hemma. 

 

Matchningen mellan individ och vidareutbildning behöver ta hänsyn till individens ålder och kvar-

varande år i arbetslivet, menade flera respondenter. Någon tar också upp skillnaden mellan teoretiska 

och praktiska arbeten som en komplicerande faktor. Det fanns personer bland våra respondenter 

med lite längre skolutbildning som arbetat som instruktörer eller lärare för praktiska utbildningar, 

och alltså snarast huvudsakligen arbetat teoretiskt inom detta område. Ifall vidareutbildningen som 

erbjuds i Sverige avser det praktiska yrket bör det övervägas hur arbetssituationen blir efter avslutad 
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utbildning. Om de fysiska kraven i arbetet är för höga kan det bli svårt att arbeta med det som ut-

bildningen avsetts, menade respondenten. 

En avgörande svårighet för respondenterna är att det ställs alltför höga krav från arbetsgivare 

avseende språk och utbildningsnivå. Samtidigt är just insteget på arbetsmarknaden en möjlighet att 

utöka sin kompetens, utveckla språket och samla erfarenheter. Utan en fullständig utbildning blir 

migranter med låg utbildning bortsorterade innan rekryteringsprocessen ens har startat. Responden-

terna upplevde att de helt enkelt inte har möjlighet att leva upp till dessa krav. 

RESPONDENT (106): Många personer, inte bara jag, alla människor. Till exempel inte bara sy-

rianer eller på vilket land, alla behöver jobb. Och vi ska integrera till samhället. Men och om man 

har jobb, behöver inte bidrag från Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten eller andra myndig-

heter. Men för oss, jätteviktigt jobb. 

INTERVJUARE: För att komma in i det svenska samhället och tjäna egna pengar. 

RESPONDENT: Precis. Företagarna eller arbetsgivarna har mycket villkor. 

INTERVJUARE: Just det, precis. Höga krav. 

RESPONDENT: Höga krav, till exempel utbildning eller språk. Men jag tror att de måste… 

INTERVJUARE: Just det, sänka kraven. 

RESPONDENT: Sänka kraven, ja. 

 

Det har diskuterats i andra sammanhang huruvida exempelvis språkkrav från arbetsgivare är rimliga 

eller för högt ställda. Även om det skulle vara svårt att fastställa vilken nivå som behövs, torde det 

vara möjligt att utröna vilka typer av instegsjobb som kan passa även för personer med begränsade 

kunskaper i det svenska språket, och hur arbetsgivare kan bli mer öppna för olika typer av erfaren-

heter och kunskaper erhållna utanför Sverige. Vad som däremot är fastställt i diverse studier är att 

personer med utländsk bakgrund sorteras bort snabbare i rekryteringsprocessen än motsvarande per-

son med svensk bakgrund, exempelvis på basis av ett utländskklingande namn (t ex Agerström et 

al., 2012; Arai et al., 2016). 

Värdering av resurser och kompetenser: Att formulera sin egen anställningsbarhet  

Nästan samtliga respondenter uttryckte en stark vilja att arbeta och försörja sig själva och sin familj. 

Samtidigt var de väl medvetna om många av de hinder och svårigheter som möter dem som relativt 

nyanlända migranter med begränsad skolgång i hemlandet, bristande språkkunskaper i svenska, och 

avsaknad av yrkesutbildning som är anpassad för den svenska arbetsmarknaden:  

INTERVJUARE: Vad tror du är största hindret? 

RESPONDENT (108): Många saker. Jag har inte utbildning, jag har inte körkort, jag har inte 

perfekt språk. Gammal. De dömer ibland. 

 

Utöver de konkreta hinder som står i vägen för att utföra ett jobb exempelvis kring SFI, Arbetsför-

medlingens roll och ansvar, samt individuella begränsningar rörande ohälsa, lärande, och bristande 

flexibilitet och motivation, finns svårigheter relaterade till fördomar och stereotyper. Nästan alla 

respondenter förnekade dock att de skulle ha blivit annorlunda behandlade på grund av att de inte är 

ifrån Sverige, men som citatet ovan visar nämndes detta ändå, direkt eller indirekt, i flera av inter-

vjuerna. Även skiftande krav pekar på att diskriminering och särbehandling förekommer, så som i 

nedanstående citat: 

RESPONDENT (304): Men alltså, jag känner jättemycket personer som kan inte prata så bra. Men 

de har jobb i alla fall. 

INTERVJUARE: Okej, de har fått jobb. 

RESPONDENT: De jobbar. Ja.  
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INTERVJUARE: Mm. Och hur har de fått jobb? Vet du någonting om det? Hur har de personerna 

fått jobb? 

RESPONDENT: Ja, jag frågade dem. De har kompisar som jobbar där. 

INTERVJUARE: Just det. Precis.  

RESPONDENT: Ja, och ja, man kan säga att de kämpar jättemycket. De har uppehållstillstånd. 

De har... När först jag söker jobb de sa att du har inte svenskt körkort. Och jag kämpar... Jag har 

tagit mitt körkort. Nu de sa att du har ingen erfarenhet, och du har inte permanent uppehållstill-

stånd. Vi vet inte att du kan stanna i Sverige eller inte.  

INTERVJUARE: Just det. Precis. Så det är alltid någonting. Först var det körkort och sen var det 

permanent uppehållstillstånd. 

RESPONDENT: Men jag har hört det från några av mina kompisar. De sa att det beror på namn 

också, om man har liksom Muhammed eller någonting. 

 

Denna unge respondent bytte till och med namn för att bli mer anställningsbar, men hittills utan 

resultat. Han upplevde att han kämpar på samtidigt som det är otydligt vad som faktiskt krävs, i och 

med att fastställda krav skiftar eller inte gäller för alla. 

Flera personer litar till sina barn att ta hand om skriftlig kommunikation med myndigheter, eller 

jobbansökningar och dylikt. Av de som har sökt jobb själva fanns en stor osäkerhet kring vad som 

bör lyftas fram. En respondent pratade om detta som en del av sitt intryck av Arbetsförmedlingen 

och vad de kan hjälpa till med: 

RESPONDENT (302): Just nu jag har ingen… Jag vet inte handläggare, jag har kontakt med 

Arbetsförmedlingen. ”Vem är handläggare, jag ska prata med handläggare?” ”Varför? Vad fråga 

med handläggare? Du bara fråga mig”. Och jag vet inte vad söka jobb och vem stöd mig och 

hjälpa mig. […] Som en person kanske hjälpa med cv eller personlig brev. Och jag har allt fixar 

själv, och sen hur kan man skicka upp någonting? Men lite program och hjälpa och det finns… 

allt måste göra själv, söka jobb och cv. […] Eller hur kan man bäst och cv och skriva, när man 

skicka som de lockar att bli bra cv. Ibland en dålig cv, jag förstår inte, den är bra eller nej? Som 

de handläggare eller andra person som hjälpa där, de vet och hjälpa där, bra eller nej.  

INTERVJUARE: Så du skulle vilja ha mer hjälp med såna saker, eller? 

RESPONDENT: Ja, ja, ja. Hjälp med… Bara med dator och hur kan man skicka eller bild, utan 

bild personligt brev, med bild, bra? De hjälpa allt.  

 

Vi har undersökt respondenternas inställning till att på eget initiativ söka jobb och formulera vad de 

är bra på, det vill säga uppfattningar kring sin egen anställningsbarhet. Denna formas både av hur 

individernas förmåga att erhålla och behålla ett jobb på den svenska arbetsmarknaden tillskrivs dem 

av viktiga aktörer (s.k. gatekeepers eller grindvakter), såsom Arbetsförmedlingens handläggare, so-

cialsekreterare, SFI-lärare och andra myndighetspersoner, och mer objektiva eller mätbara aspekter, 

bland annat utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenhet. Något som även påverkar en individs 

formulering av sin anställningsbarhet är relationer med andra människor. Detta sker exempelvis ge-

nom diskussioner med familj och vänner, i bemötande och samtal med handläggare, och i jämförel-

ser med andra personer i liknande situation som en själv. Det är i kombinationen av dessa olika 

aspekter som individen formar och omformulerar sin anställningsbarhet (Delva et al., 2021). 

De flesta respondenter påpekade helt realistiskt att chanserna till arbete har begränsats avsevärt i 

och med covid-19 pandemin – praktikplatser och extratjänster har dragits in, kontakten med myn-

digheter har försämrats och lärandesituationen har blivit mycket utmanande för många i och med 

omställningen till distansundervisning och användandet av digitala lösningar. Ur ett psykologiskt 

perspektiv på anställningsbarhet är det väsentliga hur individen själv upplever sin anställningsbar-

het, något som alltså påverkas både av mer konkreta och eventuellt mätbara aspekter, samt hur dessa 

förstås och värderas i en ny kontext. På detta sätt kan upplevd anställningsbarhet ses som en person-

lig resurs som är viktig att stärka på flera sätt – inte bara genom utbildningsinsatser eller validering 

av tidigare inhämtade yrkeskunskaper, utan även genom att stödja individer i att formulera sin egen 

kompetens, kraft och initiativförmåga gällande vad de är bra på i ett arbete. I föreliggande studie såg 
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vi dock många exempel på svårigheter med att formulera sin egen anställningsbarhet, och att tidigare 

erfarenheter inte sågs som resurser att använda i en svensk kontext. Ett exempel är en kvinna som 

fått hjälp av en handläggare på socialtjänsten att skriva ansökningar och prata med arbetsgivare: 

INTERVJUARE: Hjälper hon dig att skriva och så där också? 

RESPONDENT (301): Ja. Skriva och prata med dem också. 

INTERVJUARE: Tycker du att det fungerar bra? 

RESPONDENT: Ja, jag tror kanske. Ja [skratt]. Jag bara väntar nu. 

INTERVJUARE: Ja, ja, jag förstår. Tycker du att det känns svårt, när du tänker på att få jobb? 

RESPONDENT: Ja, det kan svårt. Det är läsa. Och kanske den förstår inte lite i svenska. Det kan 

svårt. Men jobbet, inga problem. Jag är bäst i jobb [skratt]. Bra. 

INTERVJUARE: Du tänker kanske att om du väl kan få ett jobb så kan du göra det bra. 

RESPONDENT: Ja.  

Respondenten i citatet ovan uttryckte alltså främst oro kring hur hon ska göra för att få en anställning, 

vad hon ska skriva i en ansökan och säga när hon pratar med en presumtiv arbetsgivare. Hon har 

tidigare försökt söka jobb genom Arbetsförmedlingen och direkt kontakt med företag, utan fram-

gång. Däremot uttryckte hon en stark tro på sig själv att när hon väl får en anställning, då kommer 

det att gå bra att utföra jobbet (”jag är bäst i jobb”). Detta kan tolkas som att vad som brister avseende 

hennes upplevda anställningsbarhet handlar mer om marknadsföring av sig själv som ett anställ-

ningsbart subjekt, där lämpliga erfarenheter och kompetenser lyfts, än tron på förmågan att utföra 

själva arbetet (jfr. Fejes, 2010). Denna syn delades av fler respondenter, varav många har arbetslivs-

relaterade erfarenheter och kunskaper från hemlandet som inte tagits tillvara. Sammantaget ger detta 

hopp om att finna vägar in på en svensk arbetsmarknad för denna grupp. För att ett arbetsmarknads-

inträde ska realiseras krävs dock troligen hjälp och stöd från myndigheter och andra aktörer. Hur 

detta uppfattats av våra respondenter redogörs för i påföljande avsnitt.  

Vilken hjälp och vilket stöd erbjuder myndigheter, civilsamhälle och andra 
aktörer och hur uppfattas det av individerna?  

Det fanns flera myndigheter och andra aktörer som hade haft betydelse för de intervjuades etablering 

och deras fortsatta liv i Sverige. Deltagarna talade främst om sina kontakter med Arbetsförmedlingen 

och SFI men nämnde även att de fått hjälp av andra aktörer, så som andra myndigheter, rekryte-

ringsfirmor och/eller civilsamhället. I detta avsnitt presenteras vilken hjälp och vilket stöd våra re-

spondenter ansåg sig behöva, vad de önskade, och hur de uppfattade den hjälp och det stöd de fått 

av myndigheter och andra viktiga aktörer. 

SFI och lärande 

Respondenterna hade i de flesta fall goda erfarenheter av SFI och särskilt nämndes hur bra lärarna 

var. För många verkade SFI-lärarna vara livlinan in i det svenska samhället. Lärarna hjälper inte 

bara till med språkundervisningen, utan även med allehanda praktiska problem, som att tolka brev 

som skickats från olika myndigheter, att fylla i blanketter eller förklara information från skola och 

hälsovården. Flera lärare nämndes vid namn och beskrevs i varma ordalag.  

I intervjuerna framkom alltså att deltagarna hade haft positiva erfarenheter av SFI. En del lyfte 

dock även fram negativa upplevelser eller kritik mot SFI både vad gäller pedagogik och lärande, 

men även kopplat till hur SFI är organiserat och upplagt (mer om det under rubriken ”Vilka struk-

turella hinder i etableringsprocessen beskrivs av migranterna”). Ett av de problem som nämndes 

med SFI var att trots lärarnas engagemang och uppmuntran till frågor och individuell hjälp, så räcker 

inte tiden till för alla elever. På grund av antalet elever och de varierande individuella behoven upp-

levde många av våra respondenter att det var svårt att få den hjälp de kände att de behövde. 

Något som också påtalades av flera respondenter var att det var svårt att ta sig igenom kurserna 

på SFI. Av en del respondenter beskrevs uppgifterna på SFI som svåra, inte minst för de som var 



  

16 

äldre som hade svårt att lära sig mycket under en kort tid. Särskilt svårt att hänga med i studierna 

verkade det vara för de som hade olika fysiska och psykiska problem och hinder. Dessa personer 

beskrev att fysiska besvär som huvudvärk eller psykiska som oro och stress påverkade deras kon-

centration och möjligheter att klara SFI. Ett fåtal yngre deltagare nämnde dock att studierna gick för 

långsamt.  

Arbetsförmedlingen 

Alla respondenter hade haft kontakt med Arbetsförmedlingen i och med Arbetsförmedlingens eta-

bleringsuppdrag. Emellertid låg deltagarnas etableringsfas några år tillbaka i tiden och många hade 

svårt att minnas något särskilt från denna. Som väntat konstaterar vissa att två år är en mycket kort 

tid för etablering för den som helt saknar eller har kort skolutbildning. 

Av intervjuerna framkom att de flesta respondenter inte hade någon eller mycket lite kontakt med 

Arbetsförmedlingen efter att etableringen avslutats. Den kontakt som beskrevs var främst av byrå-

kratiskt slag, oftast kring aktivitetsrapporteringen, det vill säga dokumentation som visar hur många 

arbeten som sökts den senaste tiden. Inrapporteringen kunde upplevas som svår, och några respon-

denter berättade att de fick ta hjälp av sina barn eller familjemedlemmar. Det uttrycktes önskemål 

om att kunna träffa sin handläggare och få mer individanpassat stöd, men det var svårt att ens få 

kontakt med sin handläggare. Att få personlig kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen hade 

blivit ännu svårare i och med covid-19 pandemin då det inte längre gick att besöka Arbetsför-

medlingens kontor. 

Tilltron till att Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med arbete var hög bland respondenterna. Ett 

återkommande tema från intervjuerna var att respondenterna ville att Arbetsförmedlingen skulle er-

bjuda dem ett jobb. Så här berättade en av dem: 

INTERVJUARE: Okej, jag förstår. Då undrar jag lite grann, är det något som kan hjälpa dig att 

få jobb, som du inte har nämnt redan? 

RESPONDENT (205): Nej, nej. Faktiskt. Det finns ingenting annat som kan ge… Det finns ingen 

genväg till arbete som jag får. Det är bara en myndighet, Arbetsförmedlingen, som hjälper och 

[…]. Det finns ingen annan som kan påverka. Det spelar ingen roll om vi kontaktar de här eller 

försöker… Man står i kö, man får vänta sin tur, och så enkelt är det bara. Så jag kan inte tänka att 

om jag… Det finns ingen annan som jag kan säga kan… ja. Det är bara att vänta. 

 

Som framgår i citatet ovan önskade flera av respondenterna att Arbetsförmedlingen skulle vara mer 

aktiva i att hitta arbete (mer om det under rubriken ”Vilka strukturella hinder i etableringsprocessen 

beskrivs av migranterna”). Möjligheten att kunna få arbete via Arbetsförmedlingen upplevdes i flera 

fall bero på handläggaren. Eftersom vissa handläggare verkade var mer aktiva i att hitta anställning 

än andra, kunde tilldelningen av handläggare vara avgörande för ens jobbchanser. 

Via kontakten med Arbetsförmedlingen hade flera av respondenterna anvisats insatser som ut-

bildning, praktikplats och extratjänst. Det fanns varierande upplevelser av de utbildningar som Ar-

betsförmedlingen erbjuder. Några av respondenterna beskrev hur de blivit uppmanade att gå utbild-

ningar med låg kvalitet som inte leder till arbete. En man berättade att han gått en utbildning till 

mekaniker som skulle leda till jobb. Han var dock kritisk till utbildningen som han menade är en 

sysselsättning för arbetslösa snarare än en insats som leder till jobb. En annan man började en lik-

nande utbildning, men hoppade av efter en vecka eftersom han upplevde att han inte kunde ta till sig 

utbildningen på grund av bristande språkkunskaper. I dessa båda fall ville respondenterna avbryta 

utbildningen men upplevde att handläggaren inte lyssnade på dem eller ifrågasatte dem. En av män-

nen berättade: 

INTERVJUARE: Precis, precis. Och var det okej för handläggaren? 

RESPONDENT (304): Jag vet inte. Hon... Jag tänker att hon är lite arg på mig. 

INTERVJUARE: Jaså, okej? 

RESPONDENT: Hon skriver till mig: "Varför du klarar inte SFI? Du kan inte hoppa över den här 

utbildningen." Din lärare bestämmer, inte du. Jag säger att "jag kan inte. Det är jättesvårt för mig." 

Och jag sa till min lärare... Hon skriver mejl till min handläggare och berättar varför jag vill inte 

gå till den här utbildningen. 
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I citatet framstår det som att respondenten inte hade så mycket att säga till om gällande de aktiviteter 

som han deltar i, snarare är det läraren eller handläggaren som bestämmer utan att ta hänsyn till 

respondentens önskemål. Detta synliggör hur deltagarna kan hamna i ett underläge i förhållande till 

handläggare på Arbetsförmedlingen när det kommer till de aktiviteter den arbetssökande får möjlig-

het att delta i. 

Arbetsförmedlingen förmedlar även olika typer av praktikplatser. Flera av personerna vi inter-

vjuade ville gärna ha en praktikplats och såg det som en bra möjlighet att kunna visa vad de kan och 

öva svenska. Andra tyckte att det är viktigare att fokusera på SFI och annan mer formell språkträning 

för att utbilda sig vidare och söka de jobb de verkligen vill ha. Bland de som redan hade haft praktik 

fanns både positiva och negativa upplevelser. En del var nöjda och upplevde att de fick möjlighet 

att prata svenska med arbetskamrater och kunder. Andra berättade att de inte fått chans att prata 

svenska eller att de hade utnyttjats av arbetsgivaren. Några beskrev också hur de hade blivit lovade 

arbete efter praktiken men att de ändå inte fått jobb. En kvinna berättade:  

RESPONDENT (206): Efter jag läste språk i tio månader skickade Arbetsförmedlingen på praktik 

i en arbetsplats. Där jobbade jag en månad, de sa att det är bara för en månad. ”Sen ska de anställa 

dig”, sa de till mig. Men det blev inte så. Efter en månad sa de till mig att ”nu är det klar. Om vi 

behöver ska vi kontakta dig”, sa de till mig. Sen jag kom tillbaka till skolan. 

 

Ibland verkade missnöjet med praktikplatser bestå i att kommunikationen kring vad praktiken ska 

innefatta och leda till har fallerat. Flera respondenter hade svårt att i våra intervjuer kommunicera 

exempelvis varför de flyttats runt mellan olika praktiker. Vissa verkade inte heller ens veta varför 

de skulle genomföra en praktik, som har som huvudsyfte att ge språkträning.  

En annan insats som förmedlas av Arbetsförmedlingen är extratjänst, som har fokus på att ge 

arbetsträning för dem som inte har lyckats få sådan på annat sätt. Det fanns respondenter som gärna 

skulle vilja få erbjudande om extratjänst, och en del var besvikna över att de inte fått en extratjänst 

när flera av deras bekanta blivit erbjudna en sådan tjänst. I vissa fall var det oklart om respondenten 

redan hade provat på arbete eller om det fanns andra skäl till att en extratjänst inte var aktuell. Det 

förekom också att handläggare hade sagt att en individ skulle få en extratjänst, men att det inte sedan 

inte skett. Ibland verkar covid-19 pandemin ha varit skälet till att extratjänsten dragits in. Dock ser 

vi ett förbättringsbehov i kommunikationen mellan Arbetsförmedlingens handläggare och de arbets-

sökande migranterna kring vilka syften olika typer av praktik, arbetsträning och stödanställningar 

fyller, och vilka personer som är berättigade till dessa. 

Andra myndigheter och aktörer 

Utöver SFI och Arbetsförmedlingen finns det andra myndigheter och aktörer som respondenterna 

hade kommit i kontakt med. Lernia, Work for you, Clockwork, och Medborgarskolan erbjuder 

språkträning, hjälp med jobbsökande eller datakurser. Dessa aktiviteter kunde vara ett viktigt stöd 

för att lära sig svenska eller hitta jobb för en del respondenter. De menade att privata aktörer som 

Clockwork är mer aktiva än Arbetsförmedlingen i att leta passande utbildningar och arbete. Andra 

berättade att de inte alls var nöjda och menade att aktiviteterna håller en för låg nivå, eller är upp-

repning av vad de redan gjort på SFI. Ett annat problem var att dessa aktörer, till skillnad från SFI, 

saknar studiehandledare som kan översätta studieuppgifter till hemspråket. En kvinna som hade del-

tagit i en av dessa aktiviteter beskrev tiden i utbildningen som ”ett förlorat år”: 

RESPONDENT (202): Det var för att… heltid. Halva förmiddag brukade vi vara här [SFI], efter-

middagen brukade vi vara annan aktivitet. Vi brukade bara köra så parallellt. Ungefär ett år har 

jag haft de här två olika aktivitet. 

INTERVJUARE: Hur tycker du att det har hjälpt dig? 

RESPONDENT: Första året kan jag tycka… lite förlorat år. Jag hade inte studiehandledare, ingen 

som kunde översätta de uppgifter som jag får. Det var så i början. Men sen, nu, SFI, det har jag 

tyckt varit bättre, att gå SFI än andra aktiviteter. 

 

Respondenterna nämnde också att de deltagit i aktiviteter arrangerade av andra myndigheter. En 

sådan insats var kurser i att sy och sticka som arrangerades av Arbetsmarknadsenheten. Även om 

flera respondenter beskrev sådana insatser som givande och en möjlighet att få öva svenska ansåg 

några att det inte var en aktivitet som leder till arbete, eftersom det som lärs ut på kursen inte är 
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gångbart på den svenska arbetsmarknaden. En annan invändning var att aktiviteten inte passade för 

unga som snabbt vill ta sig ut i arbetslivet. En ung kvinna (respondent 201) berättade att hon inte 

kände att hon hade något gemensamt med de andra som deltog i kursen som alla var äldre kvinnor: 

”Jag blev nästan nedstämd så fort jag kom dit. Jag blev den här lilla bebisen när jag hamnat där. 

Ingen att prata, ingenting att … Ja, det finns ingenting gemensamt jag kan ha med folk som är där.” 

Sådana praktiska kurser kan alltså vara meningsfulla för vissa, men som den unga kvinnan synliggör 

var det inte en aktivitet som är anpassad för henne, som vill ta sig igenom SFI och komma ut i 

arbetslivet. 

Kontakter med socialtjänsten förekom bland respondenterna, främst med anledning av försörj-

ningsstöd. Det fanns också socialsekreterare som hade hjälpt till med jobbsökande och/eller prak-

tikplatser. Det nämndes av flera respondenter att de skulle föredra arbete framför försörjningsstöd, 

eftersom de hellre vill klara sig själva och slippa myndigheternas kontroll. En man som tidigare fått 

försörjningsstöd men som nu fått extratjänst berättade: 

RESPONDENT (107): Ja. Och andra sak, exempel, SFI med jobb, det är också… det är bra. Jag 

nu, jag jobbar. En dag kan jag jobba, och en dag kan jag studera. Det är också, det är bättre. 

Varför? Förut jag studerade, hela tiden jag tänker på socialen. Hon behöver mycket papper och 

”varför den här swishade 100 kronor” och ”varför den var”… Det är mycket problem. 

 

Även frivilliga aktörer hade en central betydelse. Några respondenter beskrev att de hade haft stor 

hjälp av språkkaféer arrangerade av Svenska kyrkan eller ideella föreningar. På språkkaféer ges 

möjligheter att öva svenska men de fungerar även som en mötesplats för att få kontakt med svenskar. 

Ett problem som nämndes med sådana frivilliga verksamheter var att de frivilliga som ska hjälpa 

dem med språket inte är utbildade och därför inte är lika pedagogiska som lärarna på SFI. De som 

inte besökte språkkaféer eller andra aktiviteter arrangerade av frivilliga aktörer kände till sådana 

aktiviteter men hade inte möjlighet att delta då de hade barn och familj att ta hand om vid sidan av 

SFI och andra aktiviteter. 

Vilka strukturella hinder i etableringsprocessen beskrivs av migranterna?  

I respondenternas berättelser framkom att det fanns en rad strukturella hinder som försvårade deras 

möjligheter att lyckas med sina studier och komma ut i arbetslivet. Det saknas en tydlig definition 

av vad som avses med strukturella hinder, men vi syftar här främst på hinder som kan kopplas till 

hur aktörer och myndigheter arbetar eller är organiserade, och hinder som har sin grund i samhälls-

utvecklingen. I detta avsnitt redovisas centrala strukturella hinder som framträdde i intervjuerna med 

deltagarna. 

Strukturella hinder kopplade till SFI  

Ett av de strukturella hinder som vi identifierat är kopplat till hur SFI är organiserat och hur elever 

placeras i klasser. Bland annat framkom att sammansättningen av elever i de olika klasserna kan 

påverka motivationen bland deltagarna. Några av de yngre deltagarna beskrev att de under sin första 

tid på SFI känt sig motiverade men att de tappat motivationen när klasskamraterna inte alls hade 

samma ambitionsnivå. En kvinna (respondent 201) berättade att hon hamnade i en klass på SFI med 

enbart äldre: “Jag känner mig att jag är ung tjej. Det är inte roligt att sitta med folk som är mycket 

äldre, som har noll ambition. Så man sänker ju ambitionsnivån”. Hon berättade vidare att hon var 

en duktig elev i sitt hemland men på SFI hade hon helt tappat motivationen när hon hamnat i en 

grupp där eleverna var betydligt äldre och inte strävade efter att klara studierna och komma ut i 

yrkeslivet. Den unga kvinnan tyckte att det vore bättre om hon hade kommit in i en klass med unga 

personer som strävar efter samma mål: 

RESPONDENT (201): Jag tror det viktigaste är att man skapar en miljö, ett klassrum som alla 

försöker sträva efter att utvecklas, och kommer uppnå målet som man har. Om man hamnar i en 

sån miljö, om man har förväntningar som man måste uppfylla… Eller, krav menar jag. Då kommer 

man lättare uppnå sitt mål. 

 

Kvinnans berättelse tyder på att den grupp en individ placeras i kan betyda mycket för att känna sig 

motiverad att lyckas med studierna på SFI. Att hamna i en grupp med elever med lägre ambitions-

nivå kan göra att de andra elevernas ambitionsnivå internaliseras och den egna ambitionsnivån 

sänks. Detta sätter vidare fingret på att det kan vara viktigt att ha en komplex syn på eleverna och 

försöka skapa grupper där eleverna påverkas positivt av varandra. Även om undervisningen inom 
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SFI är indelad i grupper avseende tidigare skolbakgrund och läs- och skrivförmåga på modersmålet 

så verkar det finnas relativt stora skillnader i ålder och studiemotivation inom klasserna, vilket kan 

få negativa konsekvenser för de som är unga och studiemotiverade. Att skapa grupper endast genom 

att kategorisera eleverna utifrån en aspekt som antal år i skolan kan alltså bli begränsande. Det skulle 

kunna bli mer stimulerande lärandemiljöer om SFI hade möjlighet att ta större hänsyn till elevernas 

mångfacetterade bakgrund. Mer anpassade grupper skulle också kunna bidra till en bättre lärande-

miljö för elever med kognitiva svårigheter relaterade till psykisk ohälsa. Våra respondenter med 

dessa svårigheter har i stället uttryckt problem med att klara takten på SFI med nuvarande upplägg. 

Ett annat hinder kopplat till hur SFI är upplagt är hur lång tid det tar att ta sig igenom de olika 

kurserna. Att det tar så lång tid för många kan ha en negativ inverkan på motivationen. En del re-

spondenter berättade att det kändes som att de hade fastnat på en nivå, vilket skapade frustration och 

tvivel på sin egen förmåga. En man (respondent 105) som studerat på C-kursen i två år berättade att 

han hade börjat tvivla på om han kan slutföra kursen: ”Om det blir mer än sex månader, han eller 

hon känner sig att `Nu kommer jag inte klara det`. Och man tappar mycket. Man tappar fokus och 

man tappar moralen så här”.  

En del av deltagarna hade erfarenhet av att komma tillbaka till SFI efter ett längre uppehåll. 

Några beskrev hur svårt det hade varit att återuppta studierna efter uppehållet, medan andra klarade 

det bättre. Det verkar som att anledningen till uppehållet påverkar hur stora svårigheter det var att 

komma tillbaka till SFI. Några av respondenterna hade erfarenhet av att bli utskrivna från SFI, vilket 

uppfattades på olika sätt. En äldre kvinna berättade att hon inte såg det som ett problem att bli ut-

skriven eftersom hon hade svårt med koncentrationen och hellre ville komma ut och arbeta före 

pensionen. De yngre respondenterna uppfattade dock utskrivningen som ett större problem. En me-

delålders kvinna berättade att hon skrivits ut från SFI efter en rad hälsoproblem. För henne kändes 

det som att allt hon lärt sig på SFI hade försvunnit när hon fick komma tillbaka: 

RESPONDENT (203): Ja, så nu när jag kom tillbaka började jag... det känns som att jag började 

från noll. […] Jag kan... Om jag tar exempel från mig själv, jag var ny i Sverige, hade fått ett 

ganska bra liv, C är en ganska bra nivå, jag har kämpat för att komma dit. Och sen om man blir 

utskriven från skolan ett tag, och gör någonting. Allt man lärt sig har man lärt sig där. Sen efter 

ett kommer man tillbaka och börjar från början. 

INTERVJUARE: Vad tänker du att... vad skulle du velat ha för hjälp under den perioden, så att 

du inte hade behövt känna att du började från början? 

RESPONDENT: Nej, men det enda jag kan bara säga är... Jag tycker det är inte bra stil, jag skulle 

föredra att man skulle låta personer fortsätta läsa och inte tänka bara... inte bara... Inte tänka nu är 

det... tiden tar slut. Och risken är, man... Vad som händer där om man blir utskriven, man går 

tillbaka sin egen lägenhet och blir inlåst där. Och är där hela ett år och väntar. Och det blir per 

automatik, inte bara risk, det blir om personen kommer bli... tappa mycket det man känner har 

redan lärt sig. 

 

Vid sidan av de strukturella hinder som har att göra med hur SFI är organiserat hade även covid-19 

pandemin haft en negativ inverkan på studierna på olika sätt. Bland annat beskrevs svårigheter med 

att koncentrera sig när studierna bedrivs i hemmet, särskilt för deltagare med hemmavarande barn. 

Omställningen till distansundervisning och enbart digitala träffar gjorde det svårare för många att 

förstå lärarens förklaringar och ställa frågor. Några kunde heller inte genomföra de prov som behövs 

för att komma vidare till nästa nivå. 

Strukturella hinder kopplade till Arbetsförmedlingen och jobbsökande 

Ett annat strukturellt hinder handlade om hur deltagarna såg på Arbetsförmedlingens roll och hur de 

söker arbete i Sverige. Som beskrivits i avsnittet om Arbetsförmedlingens hjälp och stöd väntade 

många av deltagarna på att deras handläggare skulle höra av sig med arbete. En äldre kvinna berät-

tade: 

RESPONDENT (206): Den enda som… Det är att de ska hitta jobb för mig som de gör till de 

andra. Jag vet inte.  

INTERVJUARE: Arbetsförmedlingen?  
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RESPONDENT: Ja, Arbetsförmedlingen. Jag vet inte varför de gjorde så att jag skulle inte få 

jobb. Antingen de kanske tänker att jag är lite för gammal. Eller jag vet inte. Den enda som jag 

längtar efter är att Arbetsförmedlingen ska erbjuda mig ett jobb.  

RESPONDENT: Det är de som ska meddela, det är de som ska… Ja, vi går igenom dem. Det är 

inte lätt att man ska hitta själv. Man måste gå igenom Arbetsförmedlingen. 

 

I intervjuerna framkom även att det fanns en hel del oklarheter i hur Arbetsförmedlingen arbetar och 

hur de kan hjälpa till. Ett exempel på detta kan ses i följande citat där en kvinna berättade att hon 

hoppades kunna få ett jobb via Arbetsförmedlingen, men hon visste inte hur:  

INTERVJUARE: Tror du Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med det, eller vad tror du? 

RESPONDENT (210): Det vet jag inte. De har nämnt att de kan ge oss jobb, men jag vet inte när 

och hur de ska ge oss. 

 

Den tolkning vi gör är att det verkar finnas en okunskap om Arbetsförmedlingens uppdrag och hur 

de arbetar, vilket leder till missförstånd kring vad Arbetsförmedlingen faktiskt kan, får och bör bistå 

med. Att respondenterna inte förstod hur Arbetsförmedlingen arbetar och hur de kan hjälpa till tror 

vi kan försvåra möjligheterna till jobb. Exempelvis tycker vi oss se att många verkar ha hamnat i en 

passiv ”hjälpsökande” position där de uppfattade att de ska vänta på att Arbetsförmedlingen ska 

hjälpa dem. Studier har visat att de personer (ofta män) som mer aktivt söker upp Arbetsför-

medlingen får betydligt mer hjälp av handläggare än de som inte gör det (Larsson, 2019). Detta tror 

vi kan leda till att dessa individer som tycks vänta på att bli kontaktade av Arbetsförmedlingen 

kommer allt längre bort från arbetsmarknaden i och med att de sannolikt erbjuds färre aktiva insatser 

än de som söker upp Arbetsförmedlingen. Den passiva position som dessa personer riskerar att 

hamna i står även i skarp kontrast till den ökade betoningen på att arbetssökande aktivt ska söka 

jobb på egen hand (med ökat fokus på aktivitetsrapportering) som genomsyrat arbetsmarknadspoli-

tiken under de senaste decennierna (Larsson, 2019). 

Det fanns också respondenter som berättade att Arbetsförmedlingen hade uppmuntrat dem att 

söka arbete på egen hand. Att söka jobb på egen hand beskrevs dock som svårt eftersom de varken 

vet hur man får jobb i Sverige, hur man rent praktiskt går till väga för att söka ett jobb digitalt, och 

saknar sociala kontakter som annars skulle kunna hjälpa dem att få ett arbete. Många tyckte att 

Arbetsförmedlingen skulle kunna göra mer för att hjälpa dem att få ett arbete: 

RESPONDENT (104): Den finns lite grann problem, Arbetsförmedlingen eller min handläggare 

eller så måste hjälpa mer. Många personer kommer ny till Sverige. De inte träffar många personer. 

De behöver också hjälpa till med jobb. Om jag till exempel… Du kommer till… till Kanada och 

du har inte många kompisar. Du är ensam och de måste hjälpa dig lite grann, sen om du vill jobba. 

Men i Sverige de hjälper ingenting. 

 

Det finns alltså en mängd hinder i själva jobbsökandet där respondenterna upplevde att det borde 

finnas hjälp att tillgå från Arbetsförmedlingen. Hindren relaterar dels till den kulturella kontexten 

(Sverige), dels till ovana att hantera datorer och digitala verktyg, att formulera sig skriftligt och 

presentera sig för presumtiva arbetsgivare, exempelvis genom CV eller personligt brev på ett före-

skrivet, men för dem dolt, sätt. Men i stället för hjälp med viktiga praktiska detaljer fick de höra att 

de måste klara detta själva, vilket kunde upplevas som frustrerande. 

Praktikplatser, tillfälliga och osäkra anställningar 

I intervjuerna framkom även att det finns en risk att utnyttjas av arbetsgivare vid praktik. Flera re-

spondenter berättade att de blivit lovade arbete när de praktiserat, och några menade att det var ett 

systematiskt utnyttjande av gratis arbetskraft. En kvinna berättade att hon hade haft praktik på en 

secondhandaffär där hon hade hoppats på att öva svenska, men i stället blev hennes roll att stryka 

kläder långt inne i lokalen utan möjlighet till språkträning. En man berättade att det även är vanligt 

att arbetsgivare överutnyttjar subventionerade anställningar, exempelvis genom att inte betala ut lön 

för hela arbetstiden.  

INTERVJUARE: Men du fick betalt och så? Det var…?  
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RESPONDENT (104): När skriver kontrakt, ja. Han mycket snäll. Han betala. Men den dåligt lite 

grann. Om jobbar… skriver åtta timmar, jobba måste klockan tio till klockan tio på kvällen. 

INTERVJUARE: Ja, du sa det. 

RESPONDENT: Och den 100 procent på alla Sverige här, de många restaurang gör så. Och också 

när slutar, Arbetsförmedlingen slutar hjälpa mig, de säger ”Tack så mycket, behöver inte komma”. 

100 procent. Många dåligt och så. 

TOLK: Han menar att när han jobbar på restauranger… 70 procent. 

RESPONDENT: Kanske… ja, 65 procent eller 70 procent.  

TOLK: Ja. 65 procent Arbetsförmedlingen betalar till honom, och 25 procent arbetsgivare. 

 

När Arbetsförmedlingen sedan avslutade subventioneringen av anställningen (enligt det regelverk 

som finns) så avslutades mannens anställning hos denne arbetsgivare. Det här menade respondenten 

är ett utnyttjande av systemet som många arbetsgivare använder sig av. Mannens berättelse synlig-

gör den utsatta position som en utlandsfödd person med låg utbildningsbakgrund riskerar att hamna 

i. Dessa personer riskerar att utnyttjas av arbetsgivare som billig eller gratis arbetskraft. I och med 

att en subventionerad anställning av detta slag alltid är tidsbegränsad kan arbetsgivaren lätt kan göra 

sig av med en person, och sedan ta in någon ny som utnyttjas på liknande sätt. 

Strukturella hinder kopplade till bostadsorten  

Det fanns också strukturella hinder kopplade till bostadsorten. Respondenter i de mindre orter där 

vi genomförde intervjuerna beskrev att de bosatt sig i kommunen eftersom det var lättare att hitta 

bostad där än i andra större städer. Samtidigt är det svårt att hitta arbete i dessa mindre kommuner. 

Detta blev ett särskilt stort problem för respondenter med barn, eftersom de inte ville flytta när bar-

nen har rotat sig och fått kompisar på orten. En man berättade att flera bekanta hade flyttat ifrån 

kommunen, men att han inte kunde flytta på grund av sin familj: 

RESPONDENT (107): Hon tänker flytta till Stockholm i framtiden. A också. Två personer. Det 

är en annan person, hon bor i X. Ja, hon tänker också… Den här senaste månaden, hon lämnar 

tillbaka sitt hus, hon också flyttar. Alla människor flyttar… 

INTERVJUARE: Och hur tänker du? Är du också beredd på att flytta till andra ställen?  

RESPONDENT: Jag tänker så, bara jag kan inte. Varför? Min fru, hon studerar grunden, utbild-

ning för undersköterska. Och barnen också, det är mycket problem. Om jag flyttar blir det stor 

skillnad för barnen, de får börja skolan på en ny plats och det blir mycket problem. Hon går till 

nya skolan, och nya elever, och nya… Det är svårt. 

 

Detta citat synliggör en del av de strukturella problem som finns avseende relationen mellan bo-

stadsmarknaden och arbetsmarknaden i Sverige. I avfolkningskommuner i Gävleborg finns gott om 

bostäder där nyanlända utan kontakter och inkomst har möjlighet att få bostad. Problemet uppstår 

när de efter ett par års studier på SFI ska söka jobb, eftersom arbetsmarknaden på dessa orter är 

mycket begränsad. För respondenter med barn upplevdes det inte som ett alternativ att flytta, ef-

tersom de inte ville att barnen skulle brytas upp från skola och vänner. Även om det är ett reellt 

problem att inte bo där det finns arbetstillfällen kan det också konstateras att flera av respondenterna 

inte var villiga att flytta för att hitta ett passande arbete. 

Likaså utgör bristande regionala och kommunala transportmedel med utgångspunkt i de mindre 

orterna ett strukturellt hinder för arbetspendling till relativt närliggande orter. De flesta av våra re-

spondenter saknar körkort, och att äga och nyttja en bil är dessutom kostsamt. Det är troligt att 

respondenterna är beroende av kollektiva färdmedel för att kunna ta sig till jobb och övriga aktivi-

teter. Om de allmänna kommunikationerna är begränsade, vilket är fallet i de orter vi har undersökt, 

sätter detta snäva gränser för individernas potentiella arbetsmarknad.  

Andra begränsningar med att bo i en liten stad är att det finns få möjligheter att öva svenska vid 

sidan om SFI. En manlig deltagare berättade att det fanns många aktiviteter för att öva svenska i den 
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mellanstora stad han tidigare bodde i, men i den mindre ort han flyttat till finns bara ett språkkafé 

som arrangeras av kyrkan en gång i veckan. 

Tre fallbeskrivningar  

Den avslutande delen av resultatet består av tre fallbeskrivningar. Dessa är utformade för att ge en 

bild av hur olika aspekter samverkar och ge förståelse för individers unika upplevelser och erfaren-

heter. De här beskrivningarna bygger på autentiska uppgifter, men de är avidentifierade och har 

ändrats för att skapa tre ”idealtyper”. Med idealtyper menar vi att det i respektive fallbeskrivning 

finns aspekter som oftare hänger ihop i en och samma individ, samtidigt som beskrivningarna skiljer 

sig tydligt ifrån varandra. I verkligheten återfinns en större variation mellan individer med liknande 

bakgrund. Det är viktigt att poängtera att en viss härkomst eller bakgrund gällande utbildning och/el-

ler arbete inte av nödvändighet leder i en föreskriven riktning. Vi tror dock att dessa idealtyper kan 

tydliggöra olika slags problematiker som målgruppen möter, och därmed ge en bättre förståelse för 

de hinder och möjligheter som föreligger avseende arbetsmarknadsetablering i Sverige för migranter 

med låg utbildning. 

Mehret 

Mehret, 53 år, kommer från Eritrea. Hon kom till Sverige 2013 via familjeanknytning (hennes son 

hade kommit till Sverige ett par år tidigare). Mehret är skild och har fyra vuxna barn. Äkten-

skapet var dåligt och Mehret antyder att mannen var våldsam. Hon har ingen skolbakgrund 

från hemlandet. I Eritrea var hon hemmafru. Hon läser fortfarande A-kursen på SFI. Vid sidan 

av SFI-studierna tycker hon om att promenera och ta hand om sitt hem. Hon har inga svenska 

vänner men tycker om att öva svenska med sina grannar som kommer från många olika länder. 

Mehret säger att SFI har hjälpt henne mycket. Mehret kunde inte läsa och skriva på sitt modersmål 

när hon kom till Sverige och berättar att hon är tacksam över att SFI gav henne möjligheten att 

få lära sig detta. SFI-studierna har dock påverkats negativt av diverse hälsoproblem. Mehret 

mår psykiskt och fysisk dåligt på grund av tidigare upplevelser. Det har gjort det svårt att kon-

centrera sig på studierna och hon har blivit tvungen att sluta på SFI ett flertal gånger. Efter 

avbrotten har det känts kämpigt att komma tillbaka till studierna. Det känns som att jag glömt 

all svenska varje gång jag kommer tillbaka till SFI, berättar Mehret. 

Mehret säger att hon fått ett bra mottagande i Sverige och kan inte komma på något som inte varit 

bra. Samtidigt drömmer Mehret om ett jobb. Hon tycker det är svårt att söka jobb på egen hand 

och skulle vilja att Arbetsförmedlingen hjälpte till mer. Hon känner många som fått ett jobb 

via Arbetsförmedlingen och vet inte varför hon inte fått erbjudande om arbete. Ibland får hon 

hjälp av sin son att söka jobb. Hon säger att hon kan ta vilket jobb som helst men på grund av 

sin sviktande hälsa är hon osäker på vad hon orkar och klarar av. Längtan efter ett arbete är 

ändå stor. Mehret skulle gärna vilja bidra till samhället och tjäna egna pengar. Får hon bara ett 

jobb skulle hon även kunna lära sig mer svenska, tror hon. Om fem år hoppas hon på att jobba 

i ett skolkök.  

Fadi 

Fadi, 41 år, kommer från Syrien. Han kom till Sverige 2015 tillsammans med sin bror, och de fick 

båda uppehållstillstånd av asylskäl. Hans fru och fem barn, som nu är i skolåldern, kunde 

komma till Sverige två år senare. Fadis fru är sju år yngre än han själv och de träffades via 

hennes pappa som var bekant till familjen. Fadi har flera kusiner och bekanta från hemlandet i 

Sverige och andra nordeuropeiska länder. Fadi har gått sex år i skolan i hemlandet. Nu läser 

han C-kursen på SFI.  

Fadi har en lång och diversifierad arbetslivserfarenhet från hemlandet. Han har jobbat som snickare, 

kört taxi och buss och jobbat på bilverkstad. I hemlandet flyttade han runt och hittade syssel-

sättning på olika platser. Innan han kom till Sverige bodde han en tid i Libanon där han jobbade 

i en livsmedelsaffär. Fadi vill komma ut och jobba och är frustrerad över att han måste gå så 

länge på SFI. Han vill jobba hårt, inte studera, berättar han, och tycker att det vore bättre att få 

läsa en yrkesutbildning parallellt med SFI-studierna. Helst skulle han vilja bli busschaufför. 

Vägen till att bli busschaufför är dock lång: först måste han skaffa svenskt körkort för bil, för 

att sedan gå vidare och utbilda sig till busschaufför. Om han inte kan bli busschaufför kan han 

också tänka sig att jobba inom hemtjänsten. På sikt har Fadi dock betydligt större planer. Han 

vill starta ett eget företag med många anställda. Han vet inte riktigt vad det ska bli för företag 

men det skulle vara något med bilar. 
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Fadi har sökt många jobb men aldrig blivit kallad till intervju. Han önskar att Arbetsförmedlingen 

skulle göra mer för att han skulle få ett jobb eller erbjuda honom en extratjänst. Innan årets slut 

hoppas han bli klar med SFI och med svenskt körkort så att han kan påbörja utbildningen till 

busschaufför.  

Fadi bor i en liten stad med hög arbetslöshet. Barnen trivs med skolan och kompisar, och familjen 

vill inte flytta till en större stad även om det innebär större möjligheter till jobb. På fritiden 

spelar Fadi volleyboll. Där får han också möjlighet att prata med svenskar. Han brukar även 

besöka ett språkkafé en gång i veckan. Via språkkaféet har han lärt känna en äldre svensk man 

som han brukar umgås med på fritiden. 

Ayaan 

Ayaan, 34 år, kommer från Somalia. Hon kom till Sverige 2016 som kvotflykting. Ayaan är gift och 

har fyra barn mellan tre och 14 år, varav två är födda i Sverige. Hon har två års skolgång från 

hemlandet. Redan som barn började hon jobba på familjens jordbruk med diverse uppgifter 

som att ploga, passa djur och städa. Däremot har hon inte haft ett vanligt lönearbete. Ayaan har 

blivit tvungen att avbryta SFI ett par gånger på grund av barnens födsel. Nu läser hon B-kursen 

på SFI. 

Ayaan betonar vikten av att lära sig svenska. Hon försöker genomföra intervjun på svenska trots 

stora luckor i språket. När hon började på SFI hamnade hon i en klass för analfabeter trots att 

hon kunde läsa hjälpligt på hemspråket. Ayaan fick till slut byta klass men det påverkade mo-

tivationen att hamna i en grupp med personer som inte alls var lika studiemotiverade som hon. 

Efter en tid på SFI fick hon gå en sykurs tillsammans med andra kvinnor. Där kände hon inte 

alls att hon passade in, eftersom de övriga deltagarna var mycket äldre. Hon önskar att hon 

hade fått mer hjälp att klara av språkstudierna i stället. På sikt hoppas hon kunna läsa vidare 

till barnskötare eller undersköterska. 

Under etableringsperioden var Ayaan föräldraledig i stor utsträckning, och ägnade sig i huvudsak åt 

barnen även under övrig tid. Ayaan fick därför ingen egentlig etableringsplan. Nu är etable-

ringstiden sedan länge avslutad utan att Ayaan kommit så mycket närmare svensk arbetsmark-

nad. Ayaan säger att hon börjar bli frustrerad över sin situation. Hon är ung och vill komma ut 

och jobba, men känner att hon fastnat på SFI och inte vet hur hon ska ta sig vidare. Ayaan 

skulle gärna vilja ha praktik eller arbetsträning. Får hon chansen att göra praktik och visa vem 

hon är tror hon att det kan vara lättare att få ett jobb.  

Den mesta av fritiden ägnas åt familjen men hon tycker också om att umgås med sina somaliska 

vänner. Via dem har hon hört talas om en landsman som brukar anställa somalier i sitt företag. 

Han bryr sig inte om ifall de sökande talar bra svenska eller inte. Hon hoppas på att han kan 

hjälpa henne att få ett jobb. 

 

 

Mehret, Fadi och Ayaan representerar personer med olika slags svårigheter och möjliga vägar till 

arbetsmarknadsetablering i Sverige som vi mött vid våra intervjuer. Vi har valt att skapa några möj-

liga framtidsscenarier: Mehret har, likt svenskfödda kvinnor med hälsorelaterade besvär, troligen en 

betydligt längre och svårare väg att gå än de övriga. Det kan verka tveksamt om hon över huvud 

taget kommer att kunna erhålla en anställning utan stöd. Målet kan snarare vara att satsa på att för-

bättra Mehrets hälsa på olika sätt. En förbättrad hälsa skulle underlätta för Mehret att lära sig svenska 

tillräckligt bra, ge henne möjlighet att få kunskap och förståelse för hur det svenska samhället fun-

gerar, och stärka hennes självförtroende och tillit till sig själv. Detta kan göra Mehret mer delaktig i 

det svenska samhället, och förhoppningsvis hitta vägar till en meningsfull sysselsättning som åt-

minstone på sikt kan innehålla lönearbete. 

Fadis driv och energi och förmåga att knyta kontakter behöver omsättas i konkreta vägar till 

arbetsmarknaden. Han vill ha ett riktigt jobb och behöver se vägen dit utan att fastna i det som kan 

upplevas som byråkratiska moment-22. Att kunna genomföra praktiska utbildningar utan att be-

härska svenska språket fullständigt skulle underlätta för personer som Fadi. En bättre validerings-

process av tidigare erhållna kunskaper och erfarenheter skulle också göra vägen till ett jobb kortare 

och snabbare. Att överväga flytt till en större stad med fler möjligheter till arbete är något som kan 

diskuteras. Viktigt är då att ge stöd till hela familjen, överväga alla familjemedlemmars möjligheter 

och önskemål, inte minst sysselsättning för Fadis fru, och inte enbart se till Fadis jobbmöjligheter. 

Ayaan har likt Fadi, och trots sin unga ålder, sysslat med många olika saker och har sannolikt 

byggt upp kunskaper och erfarenheter av betydelse. Däremot finns större svårigheter att översätta 

och använda detta i en svensk kontext. Eftersom Ayaan inte har lönearbetat kan det vara så att hon 
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själv har svårare att betrakta sina erfarenheter som arbetslivsrelaterade och formulera om sina kun-

skaper och färdigheter till något som betraktas som anställningsbarhet i en svensk kontext. Det är 

viktigt att ta vara på den energi som Ayaan skulle kunna rikta mot arbetsmarknaden och underlätta 

möjliga utbildningsvägar. Även om Ayaan hellre skulle vilja jobba än satsa på utbildning vore det 

fördelaktigt med vidareutbildning, eftersom hon har många år kvar på arbetsmarknaden och på så 

vis skulle stärka sin position där avsevärt. 
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Avslutande diskussion 

Arbetslinjen är en gammal princip inom arbetsmarknads- och socialpolitiken. Arbetslinjen innebär 

att en person förväntas arbeta och försörja sig och inte leva på bidrag (se t ex Lindqvist & Marklund, 

1995; Trygged, 1996, 1998). Forskning visar att arbetslinjen nu har utsträckts och även omfattar 

flyktingmottagandet (se t ex Wikström & Ahnlund, 2018). Wikström och Ahnlund (2018) menar 

dessutom att arbetslöshet ibland ses som brist på anställningsbarhet och inte som brist på arbete. En 

konsekvens av detta synsätt är att det läggs ett stort ansvar på individen att göra sig anställningsbar, 

alltså att framstå som ett anställningsbart subjekt (Fejes, 2010). Det framkom tydligt i våra intervjuer 

att detta inte bara handlar om att inneha olika attribut av värde för arbetsmarknaden; snarare åter-

fanns bristerna i avsaknaden av strategier för marknadsföring av sig själv som en lämplig och kom-

petent arbetstagare. 

Delva et al. (2021) värjer sig emot idén att anställningsbarhet endast skulle utgöra en personlig 

resurs knuten till individen. Detta riskerar att förskjuta ansvaret enbart till den arbetslösa individen, 

i vårt fall relativt nyanlända migranter som i stort saknar kulturellt och social kapital i en svensk 

kontext, vilket alltså är i enlighet med tidigare resonemang (Fejes, 2010; Wikström & Ahnlund, 

2018). I stället menar Delva et al. (2021) att anställningsbarhet behöver ses som ett relationellt kon-

cept. De använder sig av Bourdieus samhällsteori och begrepp för att belysa hur en persons anställ-

ningsbarhet formas och omformas. I vårt fall kan svårigheter med att hitta jobbannonser, formulera 

CV, och presentera sig på lämpligt sätt i en jobbintervju förklaras av skillnader i beteenden och 

förhållningssätt mellan arbetsmarknader i olika länder. Precis som Eggenhofer-Rehart et al. (2018) 

har vi sett hur värdet av tidigare arbetslivsrelaterade erfarenheter och kunskaper riskerar att reduce-

ras i en ny kontext. Delva et al. (2021) argumenterar för att se anställningsbarhet som något som 

skapas och får mening inom en viss kontext, där grindvakter (gatekeepers) kan påverka beslut. Vi 

identifierade en rad viktiga grindvakter för våra respondenter, så som handläggare på Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan och inom socialtjänsten, samt SFI-lärare. Grindvakter har en viktig 

roll. De kan verka stödjande och underlätta för en väg in i det svenska samhället. De kan även vara 

avgörande för vem som ska få respektive vem som inte ska få ta del av en viss tjänst eller annan 

service. För att tala med Midré (1990) så blir de myndighetens representanter för att upprätthålla 

avgränsningens principer och därmed sortera ut de värdiga från de ovärdiga hjälpsökande. 

I Midrés (1990) perspektiv avgör samhället om någon är berättigad till stöd genom att nagelfara 

individernas arbetsvilja (”vill arbeta”), individernas arbetsförmåga (”kan arbeta”) och om mark-

naden (arbetsgivarna) erbjuder arbete och möjligheten att få en plats i produktionen (”får arbeta”). 

Detta är inte några klart avgränsade kategorier, de kan många gånger hänga ihop och de kan föränd-

ras för individen över tid. En person som visar sin goda vilja, exempelvis genom att söka arbete, 

men inte får något jobb är ofrivilligt arbetslös. Det är ofta en person som uppfyller kraven för att få 

ekonomiskt stöd. En person som är arbetslös, men som inte visar sin goda vilja genom att söka ett 

arbete är med denna logik en ”ovärdig” hjälpsökande som inte bör få något stöd. Det finns även 

olika gråzoner där kategorierna överlappar, exempelvis en person som har viljan att arbeta även om 

förmågan att arbeta saknas. Motivationsarbete och stöd kan påverka arbetsviljan, och utbildning och 

praktik kan öka arbetsförmågan inom ett visst område. Bristande hälsa kan påverka såväl vilja som 

arbetsförmåga. Brist på arbetskraft kan innebära att arbetsgivarna blir mer benägna att anställa per-

soner med begränsad erfarenhet och sämre förutsättningar. I senare tids forskning och debatt är ordet 

anställningsbarhet mer frekvent använt. Det skulle kunna vara möjligt att betrakta upplevd anställ-

ningsbarhet motsvarande att individen ”kan arbeta” och tillskriven anställningsbarhet ungefär det-

samma som ”får arbeta”. 

Vill arbeta 

Våra deltagare uttrycker att de vill arbeta, även om några pendlar mellan hopp och resignation. 

Samtliga intervjuade män har tidigare arbetat, men många av kvinnorna har aldrig tidigare förvärvs-

arbetat, inte heller i sina ursprungsländer. Att inte ha haft möjlighet att arbeta kan dock inte likställas 

med bristande vilja. Flera personer hade inte haft något val, de tvingades mer eller mindre vara 

hemmafruar. Ur ett myndighetsperspektiv kan deltagande i åtgärder, exempelvis SFI-studier, som 

på sikt kan medföra att personerna kan komma i arbete ses som ett uttryck för ”vilja” (jfr. Trygged, 

1998). 

Studiens deltagare säger att de vill arbeta, men de vet inte hur man får ett arbete, de vet inte hur 

arbetsmarknaden och socialförsäkringarna fungerar eller vilken roll olika myndigheter och organi-

sationer har. De ska nu förstå hur arbetsmarknaden fungerar och hur en komplex samhällsstruktur 
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är uppbyggd samtidigt som de har en låg utbildning och inte förstår så mycket svenska. Det är per-

soner som förmodligen behöver mycket handfast hjälp för att komma vidare. 

Wiklund och Ahnlund (2018) påtalar bristen på individanpassade insatser. De pekar på att indi-

vider måste vara på plats och delta i olika sammanhang för att visa sin goda vilja. De måste visa en 

positiv inställning till kraven även om det inte alltid är meningsfulla aktiviteter. Detta synsätt före-

faller få stöd i den nu genomförda studien. Som exempel kan nämnas den unga kvinnan som place-

rades i en studiegrupp med äldre deltagare som inte var särskilt studiemotiverade, vilket hon menade 

sänkte hennes egen motivation. 

Som framgått bygger etableringen i Sverige som regel på att studera i flera år innan man kan få 

ett arbete. Det passar långt ifrån alla att gå länge på SFI innan de kan komma ut i arbetslivet. Många 

ville ut och arbeta så fort som möjligt. Alla män och flera av kvinnorna har arbetat med flera olika 

saker tidigare, något som tydligt vittnar om arbetsvilja. Det fanns även exempel på egen drivkraft, 

såsom att driva en kiosk med snabbmat. Vad som avses med viljan till arbete kan behöva nyanseras 

ytterligare. En person kan vara intresserad av ett (visst) arbete men av olika skäl inte av det arbete 

som erbjuds (jfr Berglind & Gerner, 2002).  

Kan arbeta 

För att anses kunna arbeta handlar det ofta om att ha arbetsförmåga och de kvalifikationer som krävs. 

Strukturella problem rör stelheten i organisationen av SFI och Arbetsförmedlingens uppdrag och 

arbetssätt. Därtill finns ett stort problem med vad som uppfattas som höga språkkrav innan ytterli-

gare utbildningar kan påbörjas. Det finns respondenter som inte kunnat påbörja de utbildningar som 

erbjudits eftersom de inte klarat av en viss nivå av SFI och haft svårt att följa med i språket på lite 

högre nivå. Detta får sägas vara relativt välkända omständigheter, vilka överensstämmer med tidi-

gare undersökningar. Ett liknande resonemang förs exempelvis redan av (dåvarande) Myndigheten 

för språkutveckling (2003). Av intervjuerna framgår exempelvis att teoridelen i körkortsutbild-

ningen är mycket svår eller nästan omöjlig att genomföra för våra respondenter. En möjlig konse-

kvens av detta kan vara bristande motivation till att hitta nya vägar för att försöka komma i arbete. 

Det är i så fall en tråkig utveckling eftersom arbete ger möjlighet att öva och förbättra svenskan. Det 

gäller inte minst för serviceyrken. 

För att kunna arbeta behöver personerna även ha tillräckligt god fysisk och psykisk hälsa. En del 

så kallade enkla arbeten som städning är samtidigt ofta fysiskt krävande, vilket kan vara en svårighet 

för personer med nedsatt hälsa. Den psykiska hälsan, och därmed förmågan att arbeta, kan påverkas 

av osäkerhet och oro för anhöriga, det vill säga orsaker som inte behöver komma från arbetslivet 

men som påverkar möjligheten att arbeta. Flera respondenter nämner även problem med minnet som 

en begränsning av deras arbetsförmåga. Det är viktigt att hälsorelaterade hinder identifieras och att 

behandling kan sättas in vid behov för alla typer av besvär, för att minska lidande, öka välbefinnande 

och därmed stärka arbetsförmågan för de som drabbats av ohälsa. 

Får arbeta 

Det finns en stor potential i att ta tillvara tidigare erfarenheter kring jobb och utbildning från andra 

länder, också i denna grupp av migranter som har kortare skolbakgrund. Arbetsförmedlingens kart-

läggning av kunskap, kompetenser och tidigare erfarenheter verkar inte alltid ha varit heltäckande. 

Erfarenheter som inte genererat lön verkar helt ha ignorerats i flera fall. Vissa respondenter menade 

att de inte alls fått frågor från Arbetsförmedlingens handläggare kring vad de faktiskt kan och vill 

göra. 

För att göra sig anställningsbar måste man dessutom få chansen att visa vad man kan. I intervju-

erna finns en del som tyder på att det förekommer olika former av diskriminering som riskerade att 

påverka möjligheterna till anställning för deltagarna i studien. Bland annat beskrevs hur arbetsgivare 

inte vill anställa äldre eller att utländska namn sållas bort vid rekryteringar. 

Att ha ett relevant nätverk i Sverige är något som ofta förs fram som viktigt för att kunna få jobb. 

Flera av respondenterna påpekade att sociala kontakter är viktiga för att få jobb i Sverige. Några 

berättade att de kände till landsmän med egna företag som de hade försökt eller hoppades kunna få 

jobb hos. Det var dock få respondenter som hade kontakt med svenskar eller andra personer med 

starkare förankring i det svenska samhället. De få kontakterna som fanns var oftast med äldre per-

soner som har lämnat arbetslivet. Detta öppnar för en diskussion om hur migranterna kan öka sina 

kontakter med det omgivande samhället, exempelvis genom civilsamhällets ideella föreningar. Där 

det kan finnas möjligheter att använda tidigare erfarenheter och kompetenser, utveckla nya färdig-

heter och vidga sitt kontaktnät. 
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Att gå vidare – slutsatser och implikationer 

I rapporten lyfts ett antal strukturella problem, men strukturella problem drabbar ju individen och 

blir därmed individuella svårigheter. En konsekvens av detta är att såväl strukturella insatser (t ex 

myndighetssamverkan) och insatser riktade mot individerna behöver göras. I rapporten presenteras 

tre fallbeskrivningar utifrån vad som framkommer i de olika intervjuerna. De speglar såväl svårig-

heter som styrkor i olika situationer och en tanke är att de ska kunna användas som diskussionsun-

derlag av myndigheter, utbildningsverksamheter och andra organisationer som kommer i kontakt 

med och har intresse av migranternas sysselsättning och livsomständigheter. Möjliga frågeställ-

ningar kan vara vilka hinder och möjligheter som finns och vad som skulle krävas för att ge indivi-

derna en bättre position på arbetsmarknaden. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta några möjliga implikationer från resultaten: 

 SFI har en mycket stor betydelse för många. Förutom språkstudier så bidrar SFI-personalen 

med viktiga kunskaper om det svenska samhället. 

 Det krävs mer kontakt mellan migranter som avslutat etableringsperioden och Arbetsför-

medlingen och andra myndigheter. Ibland behövs motivationsarbete, men framför allt 

krävs praktisk hjälp och helst fysiska möten. Det är en stor risk att särskilt personer med 

låg utbildningsbakgrund får otillräcklig information och hamnar i en alltför passiv roll 

gentemot myndigheterna. 

 Insatserna från SFI, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter behöver så långt möjligt 

individanpassas. 

 Det är angeläget att dokumentera och försöka ta vara på alla slags kompetenser och erfa-

renheter, inklusive sådana som inte genererat lön. Enligt deltagarna brister detta ibland hos 

Arbetsförmedlingen. 

 Genom att individer blir sedda, exempelvis genom att olika erfarenheter dokumenteras och 

diskuteras tillsammans med handläggare, kan kompetenser synliggöras, personen stärka sin 

syn på sin arbetsförmåga och anställningsbarhet, undvika passivitet och i stället bli mer 

aktiv i sitt jobbsökande. 

 Det är viktigt att hitta former för och informera om sammanhang för relativt nyanlända 

migranter att möta personer som är mer etablerade och vidga sitt kontaktnät, med ökade 

möjligheter till arbete. Bland de mer nyanlända kan finnas erfarenheter som kan bidra till 

civilsamhället och dess organisationer även om det inte leder till arbete. 

 Studien visar att den grupp som deltagarna utgör haft svårt att dra nytta av den digitala 

utvecklingen och behöver mer personlig hjälp och stöd med exempelvis jobbsökande. Co-

vid-19 pandemin har gjort det ännu svårare att få personlig kontakt med myndigheter och 

andra aktörer, då många verksamheter stängts och de flesta kontakter sker på distans, vilket 

har drabbat denna grupp särskilt hårt.  
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Bilaga. Teman och underteman 

Teman 
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Bakgrund 
ålder, familj, hemland, skolbakgrund 

en vanlig dag 

första tiden i Sverige 

framtid 

mentala/fysiska hinder 

Möjligheter till arbete 
hjälp med jobbsökande 

motivation 

söka jobb 

vilka jobb 

Myndigheternas stöd 
AF 

AF särskilda insatser 

praktik 

SFI 

socialtjänsten 

andra myndigheter 

andra aktörer 

Resurser/brist på resurser 
anställningsbarhet 

hemland - språk, erfarenheter 

sociala nätverk arbete 

språk, utbildning 

Strukturella hinder 
AF 

SFI 

bostad/arbete 

diskriminering 

höga krav 

osäkra anställningar/praktik 
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